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గాలి యుద్దు కృష్ణ యనాయుడు, M A,LL.B; చూద రాబాదు 

ఆటవీళా భామా త్యులు తేసి 20_7_1987 

పరం 

తేళ్ళ సత్యవతి గారికి 

మోరు వాంసిన “తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు” పరిశోధన 

(గ్రంథాన్ని చదివినాను. దాదాపు ఆరువేల గృహనామాలు సేకరించి 

వాటి పూర్వరూపం ఎదై ఉంటుందో తెలియచెప్పడం చాలా కష్టతర 

మైనపని. అలాంటి పనిని మోరు చేపట్టి, మో (గంథం ద్వారా అంద 

చేయటం ముదావహం. వ్యయ (పయాసనలతో కూడిన మో కృషి 

శ్లాఘనియము. మో “తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు” అటు విద్యార్థులకు 

పరిశోధకులకే కాక సమాజంలో అన్ని వర్గాలవారికి ఉపకరిస్తుంద 

నటంలో సందేహంలేదు. ఇలాంటి మంచి [గంథాన్ని తెలుగువారికి 

అందించినందుకు మనసారా అభినందిస్తూ, ఇలాంటి మంచి 

గృంథాలను మరిన్ని మో కలమునుండి వెలువడాలని ఆసిస్తూ- 

భవదీయుడు 

సం. గాలి ముదుకృష వమునాయుడు 
య డా 





ఆచార్య తూణూటి దొణన్వ పాదరాశాదు.500 004 

ఎమ్.ఎ,,పిఎచ్.డి.,డి.లిట్ తేవ 18_5_ 1887 

కులపతి స పూరి ను 

నం నరక నర 

డాక్టర్ శ్రీమతి తేళ్ళ సత్యవతి నాగార్జున విశ్వవిదారలయంలో 

ఒకనాడు మా పరిశోధక విద్యార్థిని. వినూత్న విషయాన్ని పరిశోధ 

నాంశంగా స్వీకరించి, వలసిన ఆధారసామగిని ఎన్నో ఆరరాలనుంచి 

సేకరించి, శాస్త్రీయంగా వ్యాకరించి ఫలితాలను సమ్యగ్ దృష్టితో 
(0) 

సుష్ఫక్రమంలో ఆవిష్కరించగా రూపొందిన సిద్దాంత (పబంధమిది. 

చిరంజీవిని సత్యవతి ఇతోఒథిక కృషికిది నాంది. ఆమెకు హార్దిక 

మైన మా అభినందనలు. 





ఆచార్య తయ్యూ రెడ్డ ణిర్భల ఏజయు వాడ 

ఎం.ఎ;పిఎచ్.డి; 29_7_1987. 

తెలుగు శాభాధిసతులు 

నాగార్జున విశ్ణవిద్యాళయం 

పేర్ణకి సంబంధించిన పరిశీంన ఇప్పుడిప్పుడే పేరులోకి వస్తోంది. నామ 
విజ్ఞానళా స్తం అధ్యయనం చేయదగిన ఒక విషయమే అని పరిశోధకులు రుజువు 

చేస్తున్నారు, ఈ శాసాంనికి సంబంధించిన మొదటి మొవటి పరిళోధకులలో 

శ్రీమతి సత్యవతి ఒకరు. 

ఇంగకు పూర్వం తెలుగువారి ఇంటిపేర్ల్ష కు సంబంధించిన వ్యాసాలు, కొన్ని 
(గంధాలు వెలువడ్డాయి గాని సమ్మగ పరిశీలనతో ఒక సిద్ధాంత వ్యాస రూపంలో వెలు 
వడిన మొదటి సిద్దాంత వ్యాసమిది, ఈ అంశానికి సంబంధించి పూర్వ పూర్వ రచ 

యితలు తెలిపిన విషయాలను (గ్రహించి వాటిని నమన్వయం చేసుకొని తనదైన 
వినూతన పద్ధతిలో ఈ సిద్ధాంత వ్యాస రచ ను చేశారీమె. ఈ (ప్రయత్నంలో 
ఎంతో (శ్రమకోర్చి విషయ సేకరణ చేయటమే కొక శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించారు. 

సాహిత్యంలో నికి ప్పమైన ఇంటిపేర్ల ను వెతికి వెతికి తెచ్చి వాటిని చక్కగా 
విభజించి వివరించారు. వ్యవహారంలో ఉన్న తెలుగువారి ఇంటి పేర్ష వర్గీకరణ 

ఆసక్తికరంగా ఉంది ఈ రెంటికి కూడ రచయిత్రి ఎంతో సమమాన్ని వెచ్చించి 
ఉంటారని స్పష్టమవుతోంది, 

ఇంతవరకు మొదటి భాగం. ఈ విబాగ రచన ఒక ఎత్తయితే రెండో 

బాగంలోని గృహనామ వివరణ పట్టిక ఇంకొక ఎత్తు. సేకరించిన ఇంటి పేర్లన్నీ 

వివరణతో అకారాది [క్రమంలో ఈ విభాగంలో ఇచ్చారు. ఈ వరస [క్రమంతో 

ఇంటి పేర్ల న్నిటి వివరణను రాయటానికి ఎంతో జ్ఞాగ త్త, సమయం అవసరమవు 
తాయి. సమర్థులైన ఆచార్యుల సుశిషణలో ఈ పనిని ఎంతో శ్రద్రాసక్తులతో నిర్వ 

హించారీమె. 

ఈ సిద్దాంత వ్యాసంలో సరిచేసుకోవలసినవి ఒకటి రెండు నాకు కని 
ఇ 

పించాయి. అవి 

iy 



“1917లో శ్రిమూ; గినీస్తులు అధీకొరంలోకీ వచ్చాక కుటుంబ న్యవస్థలేకుండా 

చేయాలని అనుకున్నారట” (పేట 24). 

ఈ “అట” కు ఆధారం ఏషదో ఇవ్వలేదు. ఇతర దేశాల విషయాల 

గురించి, అందులోను తొలి సోషలి ఫై వేశమెస రష్యా గురించి (కనీసం ఆ చేశం 

"పేరు కూడా ఎత్తకుండా కుణ్లంగా తెలుసుకోకుండా ఆధార రహితంగా సిద్దాంత 

వ్యాసాలలో రాయటం న్యాయం కాదు. 

తూర్పు యూరపు దేశాలలో త్ర వివాహానంతరం ఇంటిపేరును మార్చు 

క్ వటం మార్చుకోక పోవటం అం అ భార్యాభర్తల ఎకొభి సాయం మీద 

ఆధారపడి ఉంటుంది (పుట 48) అని రాస్తూ ఉర్ ఇంటిశే పేరు వీరి పిల్ల లకు కూడా 

కుటుంబ నామంగా ఉంటుంది కినుక ప్రీకీ "సమానత్వం కల్పించటం కోసం ఇలాంటి 

అవకాశాన్ని కలిగించినా రష్యూవారి పిత్భ్ళ మిక వ్యపస్థకు ఇది ఒక గొడ్డలి పెట్టు” 

(పుట 43) అన్న వాక్యం రాశారు. దీనికీ కూడ ఆధారం ఇవ్వలేదు. 

స్త్రీ భర్త ఇంటిపేరుగాని తండి ఇంటిపేరుగాని ఏదోఒకటి పెట్టుకొంటుంది. 
అంతమాత్రాన ఆమెకి కల్చించిన సఎ*నక్వం యొక్క స్వరూవ స్వభావాలు ఎమిటి : 

ఆ భార్యాభర్తలు చెరొక ఇంటి పేరును పెట్టుకొన్నిప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఏ ఇంటి 

పేరును. స్వీశరిసారు ? అనే (ప్రశ్నలు వివరణను కోరతాయి. అంతే కాకుండ 

రష్యాలో పిశ్చున్వామిక వ్యవస్థను నిలబెట్టాలని కరికణం కట్టుకున్నారా ? మిగిలిన 

దేశాలు ఇప్పుడున్న పితృస్వామిక వ్యవస్థను మార్చబోతున్నాయా ఇప్పుడు ఏ 

దేశంలో నై న మాతృస్వామిక వ్యవస్థ ఉందా ? అనే (ప్రశ్నలు ఈ వాక్యం వలన 

వసు న్నాయి. 

ఇటుస టి అశాస్త్రీయ విషయాలను పరిహరిసే ఎంతో బాగుంటుంది. స్త్రీకి 
సమాసత్వాన్ని కల్పించేది కమ్యూనిస్టు వ్యవసై అనేది కూడ గుర్తించాలి. 

భార తీమేతర భాషల్లో ఇంటి సే పేర్లను గురించి చర్చించిన సందర్భంలో 

కొన్నిచోట్ల ఆకరాలనిచ్చారు.. ఇంక కొన్ని చోట్ల ఇవ్వలేదు. ఇచ్చి ఉంటే భవిష్య 

త్పరిశోధకులకది చాల ఉపయోగపడేది. నిద్దాధిత హాస (ప్రయోజనాలలో అదికూడ 

ఒకటి, 

ఆస క్రికరచుబిన ఇంటిపేర్ల చర్చను, "వరణను ఏసుగు కలిగించని పద్దతిలో 

చసన శ్రీమతీ సకక్థవతి తన “పరిశోధనా వ్యాసంగాన్ని కొనసాగించగలదని 

ఆశిస్తాను, ఆమెకు శుభాకొంక్షలందినాను. 



తరణిక 

భాషాళాస్త్రంలో పరిశోధన చేయాలనే నా ఆకాంక్షను గు రించి పూజ్యులు 

ఆచార్య తూమాటి దొణస్పగారు తెలుగువారి ఇంటిపేర్లను పరిశోధనాంశంగౌ 

సూచించారు. గృహనామాలమీద పరిశోధన నూతనాంశం గనుక చేయాలనే కోరిక 

కలిగింది. గృహనామాల కేటకోసం సాహి త్యార ణ్యగ లోకి (స సించాక నేను 

సాహసం చేస్తున్నానేమో సన్నించింది.. రెట్టిపు ఉల్బాహాంతో పనిచేస్తున్న నాకు 

అధ్యాపక రంగ (ప్రవే 2ళ0ం మొదగ పొంత నిరుత్సా' కోన్ని కిల్లి ుదింది, అనా పరి 

hs సర్యవేక్షకుల నిరంతర పోత్సాహం, స సహ వతుల, స హాధ్యాయుల సంతత 

హకౌరంవల్ల నా యీ పరిశోధన కా్థ్యికవుం సల్లేకు మీద బండిలా నడిచింది. 

సిద్ధాంత వ్యాస రచనకు ఉపకరించే [గంధాలు ఎస్కవగా అభ్యంకొలేదు" 

Andre F. Sjoberg m8 ‘‘Telugu personal names_ A Structura} 

analysis”, చిలుకూరి నారాయణరాన్సగారి 'ఇంటి పేరు”, చూమాటి దొణప్పగారి 

“తెలుగువారి ఇంటి పే పేర్లు. ఒకపరిశీలన”, మేరు సోమయాజాల వరహాలుగొరి “ఇంటి 

'పేరం'పే అన్న ఫో తప్ప ఇతర అఆధారాణు జ్వృ, ఇంటిపేర్ల మీద భొషా 

శాస్తాభిమానుల దృష్టి ఎక్కువగా పడలేదు గను: ఈ రంగంలో ఎక్కువగా 

కృషిజరగ లేదు. 

ఏదేశాలలోపి గృహనా మాల పద్దతి తెనిసుకోడానికి ఎన్నో విజ్ఞాన సర్వ 

స్వాలు, ఇతర ఆకరాలు తోడ్పడ్డాయి. కరప దేశానికి చుట్టూ ఉన్న అం(ధేతర 

(ప్రాంతాలలోని గృహనా మాల వాడుక పద్ధతని సరిచయస్టుల నుండి సంభాషణ 

రూపంతో “సేకరించడం జరిగింది 

(గామనామాలకు వకుల దొరికీకంతగా ఇంటే పర్ణ కు వీవరణ 

కన్పించదు. ఆం ధభూమి సచీ త్ర వారపచిక వారు [గామనా మాలెలా వచ్చాయో 

పాఠకుల అభిరుచిని అనుసరించి (పచుఫీంచారు, ఇలా సే సనా మాలకు కూడా 

(పాధాన్యం జచ్చినట్టయి తే కొన్ని వ్యత్చళ్తు ల్కు జసనీరు కులు బయటకు వచ్చేవి. 

ఇంటిపేరు అనగానే ఎవరైనా “అతి లివిగ' ఆధునిక కాలంలో ఆంగ్ల 

సం|పదాయం (ప్రకొరం సనివసిస్తు స్తు న్నయింటికీ “పె పెట్టుకునే పేరు అని 'పెడర్థాలు తీయ 



వచ్చు, వాటితో (ప్రకృత చర్చకు సంబంధంలేదు. అవి వ్యక్తుల ఇంటిపేర్లు కొవు, 

వారు నిర్మించుకొన్న లేక నివసిస్తున్న ఇంటికి పెట్టుకున్న పేర్లు మాత్రమె రాగిణి 
లమ్మీనిలయం, (శ్రీనీలయం, సుధారా మొదలై నవి ఇందుకు ఉదాహరణలు, 

వీలయినంతవరకు సమ గంగా రూపించాలన్న (పయత్నం జరిగిందికాని 

వ్యుత్పత్తి నిర్ణయం మొదలై న విషయాలలో ఈ కృషి సమ(గమయిందని చెప్ప 

డానికి సాహసించను. అయినా మున్ముందు ఈ రంగంలో కృషిచేసే వారికి ఇది ఒక 
మార్గ దర్శిగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను, 

పరిశోధన చేయడానికి అవకాశం కల్పించి, పరిళోధనాంళాన్ని సూచించి 

అడుగడగునా వారి అండదండలిస్తూ, పరిశోధన [ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నా ఉద్యోగ 

(ప్రవేశానికి అంగీకారం తెల్పడమే కాకుండా భవిష్యత్తుకు మంచి బాటను ఎన్ను 

కొనేలా ఎన్నో సార్లు వ్యక్తిగత విషయాలను సైతం పట్టించుకొని సలహాలిస్తూ ఈ 
పరిశోధనా కార్యక మాన్ని పూ ర్రిచేయడానికి అండగా నిలిచిన పూజ్యులు ఆచార్య 

తూమాటి దొణప్పగారికి నొ కృత జ్ఞతాభివ ౦దనాలు. 

ఆడిలో పరిశోధనకు అవకౌశం కల్పించిన ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ పాలకు 

అకు ఒదిలి ఆయిన తరువాత నాకు నొనమిచ్చిన నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయ 

పాలకులకు... 

ఉద్య|ోగరంగ (ప్ర వేశం తర్వాత పరిశోధనకు (పోత్సహించిన మా కళాశాల 

పాలక వర్షానికి, (ప్రిన్సిపాల్ (శ్రీ సాంబశివరావుగారికి, ఎలాంటి అనుమానాలు 

కలిగినా చర్చిస్తూ నాకు సలహాలిచ్చి ఒకే కుటుంబ సభ్యుల్లా మెలగుతున్న మా 
పెదనందిపాడు కళాశాల తెలుగు శాఖ అధ్యాపకులకు_ 

రాయలసీమలోని ఇంటిపేర్త సేకరణ సాధ్యం కొదనిపించిన సమయంలో 
ఎంత మాకం నాకు శమ కలగకుండా వారే (శ్రమించి ఇంటి పేర్ల ను "సేకరించి 

అందించిన శ్రీ భోజనపొటి రాజేంద్రనాయుడు (ఎ(రాండ్ల పల్లి, శీ ట్రీ, రామమూర్తి 

(చిత్తూరు గారికి 

(గంధాన్ని ఆసాంశలి చదివి తమ ఆమూల్యమైన అభి పాయాలనందించిన 

అట వీశాభామాత్యులు (శీ గాలి ముదుకృషమనాయుడు గారికీ, నాగార్లున విశ్వవిద్యాలయ 
౧ ణి జ 

తెలుగు భాభాధీవతి (శీమతి నిర్మల గారికి __ 



అడిగిన తోడనే ఎంత మారుమూల (గంధాన్నైనా శోధించి నాకందించిన 
నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయ _గంథాలయాధికారి [శీ సుంకఠ కోటేశ్వరరావు గారు, 

శ్రీ రామమూర్తిగారు, శేషగిరిరావుగారు, తదితర (గరిధాలయ సిబ్బందికి. 

విషయ సం గహణకు తోడ్చడిన గుంటూరు [పభుత్వ (పొంతీయ (గంధా 

లయం; పౌదరాబాదు కేంద (గంధాలయం; వాల్సేరు వాసిరెడ్డి శ్రీకృష్ణ 

(గ్రంధాలయం; వేటపాలెం |గంధాళయం; ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ |గంధాల 

యాల అధికారులకు. 

వేటపాలెం వెళ్ళడానికీ వీలుకల్సించి నన్నెంతో ఆదరించి విషయ సంగ 

హణ ఏ తోడ్పడిన V.R.5. & Y.R.N. కళాశాల తెలుగు శాఖాధిపతి శ్రీ కొల్లా 
హనుముంతరావుగారికి వారి ధర్మపత్నికి___ 

(గంధము[దణకు 5 వేల రూపాయల ఆర్రిక సహాయాన్నందించిన తెలుగు 

విశ్వవిద్యాలయం వారికీ. 

భాషా శాస్త్ర నిభాగంలో దోషాలు దొరల కుండా ఎక్కువ (శద్ధ తీసుకొని 

(గంధము[దణ గావించిన శ్రీలక్మీ (సెస్ అధిపతిక్సి వారి సిబ్బందికి 

పెంచి పెద్దచేసి నన్నింతదాన్నిగా తీర్చిదిద్దిన అమ్మానాన్నలకు, ఎంతో 
ఆత్మీయతతో అనుక్షణం సహాయ సహకారాలందించే తమ్ముళ్ళిద్దర కీ, బి యన్ - 

తీర్గకి__ 

నా జీవితాన్ని సుమవనంగా దిద్దితీర్చిన [శ్రీవారు రామతీర్థ చౌదరికి... 

వీరందరికి, ఇంకా ఈ పరిశోధనకు ప్రత్యక్షంగానూ: పరోక్షంగానూ ఎన్నో 

రకాలుగా తోడ్చడిన మితులక్కు కళాభిమానులకు__ఆందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. 
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సంకేత వవ వివరణ పట్టిక 

తెలుగు (గంథాలు : 

అడిదం. = అఆడిదరి సూరకవి జీవిక 

ఆనిరు., వి అనిరుద్ధ చరిత్ర 

అప్పుక. 2 ఆస్పకివీయము 

ఆలం. చ. ; అలంకార చందదోదయ.ము 

ఆం. క. త, ౩; ఆంధ కవి తరంగిణీ 

ఆం. క. న, ; ఆంధ థా సరిత్స్పారము 

ఆం భా. ఛూ ; ఆంధ ధాబా భూషణ మణ 
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కవి. చ చం, ; కవి జనచకోర చందోద ౫ ము 
పెట; ; కవి బీవికనులు 

కవి, ర. వ కివి కర్ణర సాయన ము 

కొళిం. ప, వ కాళిందీ కన్యకా పరిజయము 
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గజా “ గజానన విజయము 

lit) 
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చంపూ రామాయణము 

చాటుపద్య మణిమంజరి 

చాటుపద్య రత్నాకరము 

జై మినీ భారతము 

దశకుమార చరితం 

దశరధ రాజనందన చరిత్ర 

ధర్మనందన విలాసము 

నవచోళ చరిత 
నారాయణా చలమహాత్మ్యం 

నాసికేతో పాఖ్యానం 

సీలాసుందరి పరిణయము 

పండితారాధ్య చరిత 9 

క్ పురాణము ఉత్తర ఖండము 

పల్నాటి పీరచరిత? 

పాంణురంగ మాహాత్మ్యము 

నారిజాతావహరణము 

(పద్యు' మ్నోపాఖ్యానము 

(ప్రబోధ చందోదయము 

(ప్రభావతీ _పద్యుమ్నము 

(పభులింగలీలి 

(ప్రాీనాం(ధ్రచరిత) భూగోళనర్వివ్వము 

(పాసావిక పద్యావళి 

దిహుళాళ్వ చరితం 

బిల్ల ణీయము 

భాగవతము 



ఫీమే. 
భృగు. 

మను. 

మన్నా. వి. 

మారం. 

మిత విం. 

మెరా. చ. 

మొ. రా, 

యాజ, 
యు 

రంగం చ. 

ధసిక. 

రాఘ. 

రాజ శే. 

రామా. 

రుక్మ. 

'రెట. 
అ 

లకీసం. 

అంకె, 

అలి. 

వరాహా. 

వల భా. 
ne 

వ. సా. చ, 

వను. 

వాల్మీ, 

ఏకం. 

తుజ, విలా. 

వపంనా. 

మషముమొా. 
౯ 

yg? 

భీమేశ్వర పురాణము 
భృగు సంతతి మ బహోపిజంధ ము 

మహిచరిత9 

మన్నారుడాసు విజయము 

మార్కం డేయ పృురొణ ను 

మిత విందోపాఖ్యానము 

మైరావణ చరితం 

మొల్ల రామాయణము 

యాజ్ఞ వ ల్క్య్యచరిత ౨ 

రంగరాయ చరిత 

రసకజన మనోభిరామము 

రాఘవ పొండవీయము 

రాజశేఖర చరిత) 

రామా భ్యుదయము 

రుక్మవతీ పరిణయము 

రుక్మిణీ పరిణయము 

రెట్టమత శాస్త్రము 

అతీ్మ సంవాదము 

అంకావిజయము 

లనితాంటోపాభ్యానము 

వరాహ సృరాణము 

వల్ల భాభ్యుదయ ర 

వరసావితిం చరితం 

వసుచరితం 

వాల్మీకీ చరితం 

విక) మార్క చరిశం 
విజయనఎదిసీ విలాసము 

ఏపంవాదాయణ చరిశ 9 

విష్ణుమాయ సొటక్ ౨ 



వినుము. 

వీర. వి. 

వెజ. 

శకం. ప. 

శతక, 

శంత. చం 

శ, ర, 

భభి రే, 

శివయో,. 

శవలీ, 

శుకచ, 

శృం. ఈ. చ, 

శృం, ళొ. 

శం. సం, 

"శేషం 

(శ్రీ కృష్ణా. 
శ్రీకృష్ణా. సం. 

శ్రీగౌ. వి. 
శ్రీచి. భా. 

(శ్రీజీ. 

(శ్రీదీ. చ. 
శ్రీరంగ. 

శరా. క. 

శరా. విలా, 

(శ్రీల. 

శీశం. వి. 

(శ్రీసూక్త్. 

షోడ. 

నక: స్. 

శశి 

[౪ 

విచ్చమి_తో పాఖ్యానము 

వీరథదం విజయము 
వైజయంతీ విలాసము 

శకుంతలా పరిణయము 

శతక కవుల చరితం 

శంతన రాజనందన చరితం 

శబ్ద రత్నాకరము 

శళిరేభా పరిణయము 

శివయోగి సారము 

శివలీలా పిలానము 

శుక చరిత ౨ 

శృంగార భల్లాణ చరిత 9 

శృంగార శాకుంతలము 

శృంగార సంధ్య 

శేషధర్మమ.లు 

(శ్రీ కృళ్తాభ్యుదయము 

(క్రీ కృళ్ణార్దున సంవాదము 

(శ్రీగొరీ వివాహము 

(శ్రీచ్మిత భారతము 
(శ్రీజీవయా త 

శ్రీదికిత చరిత 
(శ్రీరంగ మాహాత్మ కము 
(శ్రీరామ కల్యాణము 

శ్రీరామచంద్ర విలానము 

శీలత్మీనారాయణ పరిణయము 

శ శంకర విజయము 

శ్రీసూక్త వసు ప్రకాశము 

షోడశకుమార చరిత 

సకలనీతి సమ్మతము 



భామా 

సత్య. 

సత్య, ఊం 

సత్య. క. సం, 

సానం. 

సింహా, 

సుదక్షి, 

సుభదాి. 

సుభొ, ర. 

సువర్చ. వ. 

సూ. నీ. 

హంస. 

హరవి_, 

హరివం. పూ. భా. 

హరిళ్చం. 

సంకేతాల వివరణ : 

అర, 

స gE క న oC. 9 ఇ 

సత్యభామా స్వాంతనము 
సత్యవ త్యుపాఖ్యానము 

సశభామా కృష్ష సంవాదము 

నానందోపాఖ్యానము 

ంహాసన ద్వాతింంశిక 

దకిణా పరిణయము 

భదాం పరిణయ ము 

భాషిత రత్నావళి 

వర్చలా పరిణణుము 

సూర్యరాయాంధథి నిఘంటువు 

హంసవింశతి 

హరవిలాసము 

హరివంశము పూర్వభాగము 

హరిశ్ళందొ 9 పాఖ్యానము 

బ్ర బ్ర ట్రీ 

ర 

అరబిక్ 

ఆంగ 0 

ఉరూ 

కన్నడం 

కవి 

కరాయి 

కొడగు 

కోలామి 

గోండి 

తమిళం 

తెలుగు 

నాయర్ 



ఇతర 

చరా. 

గృ. నా. 

79. నౌ. 

కు. ని. 

తం. మేం 

ద్వి. aR 

పం. 

పర్యా. 

 . 

9% 

4s 

ల! 

పది 
జప 

పరియన్ 
ఉన్న 

పాలీ 

పా౦కృతం 

కూ 9) హుంా 

మలయాళం 

మరా ధీ 

సంస్క వ్రతం 

హిందూస్తానీ 

ఆంగ్రనామం 

ఇంటి పేగు 

ఉచ్చారణ 

ఉదాహరణ 

సికవచనత 

జిపవిభ కిక రూపం 

కుటుంబనామం 

కులసూచి 

గృహనామ పరపదం 

గృహానామ పూర్ణపదం 

గామనామం 

చూడండి 

జననిడ కులు 

తండి” పేరు 

తెలంగాణ 

ద్వితీయా విభ క్యంగ తూపం 
పంక్తి 

ప ర్యాయప నాలు 



స. పుట 

పు. నా పురుషనామం 

ప్ప, నా. అను, పురుషనామ అనుబంధం 

పు, నా, ప, పురుషనామ సర పదాను బంధ 

పోల్చిచూ. పోల్సి నూ డండీ 

బహు. బహువచనం 

బహు. ద్వి. వి. బహువచనానికి ద్వితీయా విభ క5ంగం 

బహు, జొప, 2 బహువచనానికి బొప విభక్తిక ఠూపం 

మొ. వ మొదలై నవి 

రా. రాయలసీమ 

రూ రూనాంతరం 

రూ. చూ. రూపాంతరాలకు చూడండి 

వా, వాడుక 

వి విశేషాంశాలు 

వి. చూ. వివరములకు చూడండి 

వో. నా వి సృక్షళాస్త్ర నామం 

వ్య, నా _ వ్య కినామ౦ 

శా, శాసనొలు 

శా. రూ, వ శాసన రూనం 

స. 2 సర్కారు 

సం. 2: సంపుటి 

స్కా సాహిత్యం 

ప్రీనా 2  స్రీసామం 

ప్రీనా. అను, : స్రీనామ అనుబంధం 

తె.రా.న.) కుండలీకరణంలో సూచించబడిన (పాంతాలలో ఆ ఇలటిపేర 

వ్యాప్తిలో వుందని అర్థం. 

3 పూర్వమందున్నది సమీప మాతృకగాని, ప్రాసీన రూపమనిగాని 
అరం, 

గం! 



vill 

< మొనవై పున వున్నది జన్యరూపమని కాని, పరిణత రూపమనిగాసీ 

ఆరం. 
[కవ 

2 సందేహాస్పద మైనది, 

అ ఈ గుర్తు గృహనామంలోని ఒక పదానికి పూర్వం వుంకే ఆపటం 

గృహనాను పరిపదమని, పదానికీ తరువాత పుంసే అది గృహనామ 

పూర్వపదమనీ అర్థం. 

ఆంగ్ల [(గంథాలు ‘ 

C.P.D.L. Collected Papers on Dravidian Linguistics. 

C.T.S.l. Castes and Tribes of South India 

D.E.D, Dravidian Etymological Dictionary 

D.E.DS. Dravidian Etymological Dictionary Supple-_ 

ment. 

F.F. Fairs and Festivals 

JFAH.R.S. Journal of Andhra Historical Research 

Society 

N.1l. Nellore Inscriptions 

SII. South Indian Inscriptions 

T.T.D.E.S. Tirumala Tirupati Devasthanam  Epigraphical 

Series 

¥ M.P. Topographical List of Madras Presidency. 

అలాల టల 



తెలుగు వారి ఇంటి పేర్లు 
(మొదటి భాగం) 

(ప్రవేశిక 

గృహానామాల సేకరణ - ఆధారాల వివరణ : 

ప్రస్తుత పరిశోధనలో పేర్కోబడ్డ గృహనామాల 'పేకరణ ఏడు విధాలుగా 

జరిగింది. 1. ఓటర్ల జాబితానుండి. 2. (గ్రంధాలనుండి, 8. తెలుగు శాసనాల 

నుండి, 4, వారా స త్రికలనుండి. ర్, ఊఉ త్రరాలద్వారా, 6. సంభాషణ రూపంలో, 

7, వివిధ కౌర్యాలయాలనుండి. 

Li మీటర్ల జావితాలనుండి : 

ఇంటి'పేర్ల ను ఓటర్ల జాబితాలనుండి “సేకరించడం ఒక పద్దతి. తెలుగు 

దేశంలో వ్యవహారంలోవున్న అందరి ఇంటిపేర్లు పరిమిత వ్యవధిలో పట్టిక 
రూపాన (ప్రదర్శించడం కష్టంకనుక యధేచ్చా సేకరణ (Random Selection) 

పద్దతిలో ఇంటి పేర్ల సేకరణ జరిగింది. తెలంగాణాలోని రంగారెడ్డి. హైదరాబాదు 

జిల్లాలోని 8 (గ్రామాలు, రాయలసీమలోని చిత్తూరు, కడపజిల్లాలోని 182 
[గామాలు, సర్కారు (ప్రాంతంలోని కృష్ణా. గుంటూరు జిల్లాల్లోని ర0 (గామాలకు 

సంబంధించిన 1974వ సంవత్సరవు ఓటర్ల జాబితాలనుండి ఇంటి పేర్లు "సేకరించడం 

జరిగింది. ప్రతి నియోజకవర్గం కార్యాలయం నుండి ఆయా నియోజక వర్గాలకు 

చెందిన [గ్రామాల ఓటర్ల జాబితా (గ్రహించి అందలి ఇంటి పెరు (గహించడ 

మయింది. ఎన్నీకల కార్యాలయంలో మరా (పతి లేనందున సేకరణ అక్కడే 

చేయవలసి వచ్చింది. సర్కారు జిల్లాల్లో గృహనామాల సేకరణ ఈ పద్దతిలోనే 

జరిగింది, 

తెలంగాణాలోని మలక్ పేట. టొదరాబాదు ఎన్నీకల కార్యాలయములలో 

అధికారుల అనుమతితో ఓటర్ల జాబితాలు పరిశీలించి నప్పటికీ ఆ జాబితాలన్ని 

ఆంగ భాషలో ఉన్నందున ఇంటిపేర సేకరణ కషంగా కస్మీఠచిండి ఓటర్ల 
a) య యి లి. 

శావీతాలు ఆంగ్లభాషలో (పచురించబిడడం వలన ఉచ్చార అ భదాలు టిడి 



ల్లి (ప్రవెశిక 

మధ్య బేదం స్పష్షంగా శీకపోవడంతో (హాస్య దీర్ణాలకు శేడా లేకపోవడం 
రు 

వలన కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగాయి, 

2, | గంథాలనుండీ 

సొహిత్యం, చారిత్రక రచనల (కలచరిత్రలు అని ఈ భాగాన్ని రెండుగ 

విభజించవచ్చు, 

అ, సాహీత్యం నుండి : 

నన్నయ కాలమునుండి ఇప్పటివరకున్న సాహిత్యంలోని పీఠికలు 

కృత్యవతారికలు, అళ్వాసాది ఆశ్యాసాంత గద్య పద్యాలలో ఉన్న ఆయా 

కృతిక రల, కృతిభ ర్తల, కృత్నిపేరకుల గృహనామాలు 'సేకరించబడ్డాయి. 

ఆ. చారి తేక రచనలు : 

కొంతమంది వారి కుల చరిత్రను (గంథంగారాళారు, కొన్ని (గం థాల్లో 

గృహనామ పట్టిక కూడ చోటుచేసుకొంది ఉదా : కొత్త భావయ్య చౌదరిగారి 
కమ్మవారి చరిత్ర, ఆచార్య పాలడుగు శేషాచల వర్మగారి కూర్మురాజీయము. విపుల 
ఇండ్ల పేర్లు_శాఖలు. గోశతములు. ఇవికాక (పానీన గవరల చర్చిత. బలిజకుల 

చరిత్ర నుండి కూడా ఇంటి పేర్లు సేక రించబడ్డాయి, ఎ. నాగభూషణంగారి ద్రావిడ 

(బ్రాహ్మణుల ఇంటిపేర్లు. రాచిరాజు సీసమాలిక, ౬13101 గారి ‘Castes and 

Tribes of South India’, ఏదు సంపుటాలు గృహనామాల సేకరణకు ఎంతో 
తోడ్పడ్డాయి. పల్నాటి వీరచరిత్రలో అనుగురాజుతో పాటు యాత్రకు వెళ్ళినవారిని 
వర్షించిన సందర్భం. పండితారాధ్య చరిత్రలో భక్తుల సమూబోలను వర్షి స్తున్న 
ఘట్టాలు, ఓరుగంటి చరిత్రలో కాకతీయుల కాలంనాటి నాయకులను పేర్కాన్న 
పట్టిక. "వేటూరి (పభాకరళాస్త్రిగారి చాటుపద్య మణిమంజరిలోని ద్వా,తింశన్మం తి 
సీససూలిక ఇంటిపేర్లు సేకరణకు ఎంతో దోహదం చేసినవి. 

రీ, తెలుగు శాసనాలనుండి 

సాధు సు[బహ్మణ్యశాస్ర్రీగారి ‘Early [Inscriptions అకాడెమీ వారిచే 
(పచురించబడిన డా1॥ బూదరాజు రాధాకృష్ణగారి ‘Early Telugu Inscriptions’, 

తిరుపతి విశ్వవిద్యాలయం వారు (ప్రచురించిన డాశ యమ్, రామారావుగారి 
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‘Inscriptions of Andhra Desa’. దక్షిణాంధ శాసనాలలో నాలు, ఆరు 

సంపుటాలు. వేపా రామేశం సంతులుగారిచేత ముందుమాట రచించబడిన 

తెలంగాణా శాసనములు. శ్రీ జి. పర్మబహ్మ శాస్త్రిగారి తెలుగు శాసనాలు, 

రంగాచార్యగారి ‘“Topogrophical list of Madras Presidency’ రెండు 

సంపుటాలు మొదలైన శాసన (గంథాలలో కన్పించిన గృహనామాలు పూర్వా 

పరాలకో సహో స్వీక రించ బడ్డాయి, శాసనాలలోని గృహనా మాలకు ఇప్పుడు 

వాడుకలో ఉన్న గృహనామాలకు రూపంలో చాలా తేడా కన్పిస్తుంది. 

4. వార్తాషతికల నుండి : 
వార్తాపత్రికలలో (పచురించబడే సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొన్న వ్యక్తి 

నామాలలోని గృహనామాల సేకరణ మరో పద్దతిగా స్వీకరించబడింది, 1978 

జూన్ నుండి నవంబరు వరకు వెలువడిన ఆంధ్రపభ. ఆంధ్రజ్యోతి. ఈనాడు 

దినప(తికలలోని ఇంటి పేర్లు (గ్రహించబిడ్డాయి. 

ర్మ ఉత్తరాల తాక క 

కొన్ని (ప్రాంతాలలోని 'స్నేహితలనుండి ఉత్తరాలద్వారా ఇంటి పేర్లు 

స్వీకరించబాడ్డాయి. ఈ పద్దతి ఎక్కువగా రాయలసీమలో ఉపయోగించబడింది. 

ఓటర్ల జాబితాలో ఇంటిపేర్లు అదృశ్యమయి ఏకాక్షర శూసంలో కన్సించినందు 
వల్ల ఓటర్ల జాబితాలద్వారా జరిగే గృహనామాల సేకరణ పద్ధతికి రొయలసీమ తో 

అవరోధం కలిగింది. అందువలస రాయలసీమలోని కొన్ని పాంతాలనుండి 
భో జనపొటి రాజేంద్రనాయుడు, ఎరాండ్ల పల్లి; యమ్. వెంకట రెడ్డి. మలకొట్ పల్లీ; 

బి, గురునాథనాయుడు. కొత్తపల్లి (చిత్తూరుజిల్లా); టి. రామమూర్తి. చిత్తూరు 

మొదలై నవారు ఒక్కొక్కరు వారి పరిసర (ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇరవై (గామాల 

లోని గృహనామాలను కులాలతోసహా సేకరించి పంపారు. 

6. సంభాషణ రూపంలో ; 

పరిచయమున్నా లేకపోయినా చాలా సందర్భాలలో కలసిన వ్యక్తులనుండి 

వారి ఇంటిపేర్లు. వారి బంధువుల. సన్నిహితుల ఇంటి పేర్లు. వారు ఏయే (ప్రాంతాల్లో 

నిపసిస్తున్నారో. ఏకులానికి సంబంధించినవారో సంభాషణ రూఫంలో 

(గ్రహించ బడ్డాయి. 



(ప్రవేశిక 

7, వివిధ కార్యాలయాల్లోని జాబితాలనుండి : 

కళాశాలల్లో సీట్లకో సం. ఎంప్లాయిమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఉద్య|ోగంకోసం, 

విశ్వవిద్యాలయంలో పరీక్షలకోసం దరఖా సులు పెట్టుకొన్న అభ్యర్థుల జాబితాల 

నుండి ఇంటిపేర్లు సెక రించబడ్డాయి. సిదనందిపాడు కళాశాల, నాగార్జున 

విశ్వవిద్యాలయంలోని పరీకావిభాగం గుంటూరు ఎంస్తాయిమెంటు ఎ క్స్చేంజిలోని 

ఆఫీసుల్లోగల అభ్యర్థుల జాబీతాలు ఇందుకు తో డృడ్డాయి. 

మొత్తంమీద ఆరు వేల గృహనామాలు సేకరించినప్పటి కీ ఇప్పడు వాడుకలో 

ఉన్న వాటికి పూర్వరూపం ఏచై ఉంటుందో (గహించలేనివి కొన్ని, ఉచ్చారణ, 

లేఖన దోషాల వలన రూపాన్ని కోల్పోయినవి కొన్ని, అర్ధం తెలియని "పేర్ల 

కొన్ని పరిశోధనకు అంతుచిక్కలేదు. కమ్మవారిలో ఇంటి పేర్ల కు, (బ్రాహ్మణుల 

ఇంటి పేర్ల కు (గంథాలలో పట్టికలున్నాయి గనుక ఈ ఇంటిపేరు ఈ కులంలో 

ఉన్నదని పేర్కొనబడింది. ఇతర కులాలకు ఈ అవకాశం కలుగలేదు. రాయల 

సీమలోని గృహనామాల సేకరణ స్థానికులచేత చేయబడింది గనుక ఏ గృహ 

నామం ఏ కులానికి చెందిందో తెలిసింది. 

అలానే సర్కారు జిల్లాల్లోకూడ ఏయే కులాల్లో ఏయే ఇంటి పేర్లున్నా యో 

తెలుసుకోవడంకోసం కొందరి వ్యక్తుల వద్ద (ప్రయత్నించినప్పటకీ. ఇంటిపేరు 
చెప్పినంత సులభంగా కులంపేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు. పెగా ఈ ఇరవయ్యో 

శతాబంలో కూడా కులాన్నిగురించి అడుగుతున్నారాః అన్నట్లు కోపంగా 
స ne) 

చూ సున్నందున రి (ప్రయత్నం పఏరమించబడింది. 
అజా 

® జ జ సిద్ధాంత వ్యా ససారం ; 

ఈ సిద్ధాంత వ్యాసంకోసం సేకరించిన ఇంటి పేర్ల జావితాలనుండి గృహ 

నామాలుగా నిలిచిపోయిన [గామనామాల పట్టిక (గ్రంధ విస్తరణ భీతివల్ల 

తొలగించబడింది, సూలంగా రః సిద్దాంత వ్యాసం రెండు భాగాలుగా విభజించ 

బడింది. మొదటిభాగం ఇంటి పేర్ల త శ్వ సందర్శనానికి సంబంధించింది. రెండో 

భాగంలో స్వరూస న్వభావ నిరూపణలకు సంబంధించిన వివరణలతో ఇంటిపేర్లు 
అకౌరాద్యను (క్రమంలో ప్రదర్శించ బడ్డాయి. 
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మొదటి భాగం : 

ఈ భాగం నాల్గు చిన్న  _పకరణాలుగా విభజించబడింది, భూమిక, 

భారశతీయతర భాషలలో ఇంటిపేర్లు. ఇతర భారతీయ భాషలలో ఇంటి పేర్లు, 

తెలుగువారి ఇంటి 'పేర్లు..ఈ భాగ నికి రూపుడిద్దాయి, (ప్రవేశిక మందు చూప 

బడింది. ఇందులో గృహనామాల సేకరణ_ఆధారాల వివరణలు ఇవ్వబడ్డాయి. 

గృహనామాల సేకరణ ఓటర్ల జాబితాలనుండి. (గ్రంధాలనుండి తెలుగు శాసనాల 

నుండి, వార్తా ప్యీకలనుండి. ఉత్తరాల ద్వారా. సంభాషణ ఠూపంలో, వివిధ 

కార్యాలయాలనుండి ఆవి ఏడువిధాలుగా జరిగిందని పేరో్కోటబడింది. ఒకొక్క 

భాగాన్ని గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇందు సిద్ధాంత వ్యాస ప్రణాళిక 

ఇన్వబడింది, 

ముదటి (పకరణం శ 

ఈ [పకరణం భూమికగా చెప్పబడింది, సంజ్ఞావాచకాలను వివరించడానికి 

(పాచ్యపాళ్చాళ్య్ళ పండిత పరిశోధకుల అభి పాయాలు స్థూలంగా (పదర్శించబడ్డవి, 

నామ విజ్ఞానాన్ని గురించి వివరిసూ సంజ్ఞానామ శాస్త్ర విభజన ఎన్ని రకాలుగా 

వుంటుందో చూపించబడింది. సంజ్ఞావాచకాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ఎక్కువ 

సంబంధం కలిగి వుంటాయని వివరించడమయింది. ఉదా: (గామనామం 

ఇంటిపేరుగా ఉంటుంది. వ్యక్తినామం ఇంటిపేరుగా ఉంటుంది. ఇంటిపేరు 

(గామనామంగానూ కన్చి స్తుంది. 

"పేరుకుగల (పొధాన్యాన్ని వివరిస్తూ నిఘంటువుల్లో ఇవ్వబడ్డ నామ 

నిర్వచనాలు 'పేర్కానడం జరిగింది. 

ఇంటి పేరుతో ఎక్కువ సన్నిహిత సంబంధం కలది వ్యక్తినామం గనుక 
ఆ వ్యక్తినామాలను వాటి ఉనికిని చర్చిస్తూ వ్యక్తి నామాలకు ఏర్పడే మారుపేర్తను 
వివరించడమయింది. ఈ రెండో పేరు ముద్దుకేర్లు, వ్యంగ్యనామాలు, కలం పేర్లు 
బిరుదులు. మార్చుకున్న వి. ఇంటిపేర్లు. ప్రధమాక్షర సంఘటితాలు, పట్టపుపేర్లు, 
సంకేత నామాలు, రంగస్థల నామాలు అని సౌలభ్యంకోసం తొమ్మిది విధాలుగా 

విభజించబడింది. ఒక్కోవిభాగాన్ని గురించి కొద్దిగొద్ది” వివరణ చేయడానికి 

వీలుకలిగింది. 



ప్రవేశిక 

కుటుంబ నామాన్ని గురించి తెలుసుకునేముందు కుటుంబం యొక్క 

ఆవశ్యకత, దాని వ్యాపి. (ప్రాధాన్యం వివరించడం (ప్రధానం. కుటుంబం లేకపోతే 
సంఘానికి అస్తిత్వం లేదు. అందుకే ఆదిమ మానవల కాలంనుండి కుటుంబం 

ఎలా మానవుని అవనరాలు తీర్చుతున్నదీ వివరించబడింది. కుటుంది వ్యవస్తను 

"పేర్కొంటూ కుటుంబాన్ని ఎన్నిరకాలుగా చూపవచ్చునో వివరించబడింది. 

మాతృస్వామిక పితృస్వామిక వ్యవస్థలతో పాటు బహు భార్యాత్య బహు భ రృత్వ 

కుటుంబాల నిర్మాణంకూడా వివరించబడ్డాయి, భారత దేశంలో కుటుంబ వ్యవస్త 

చాలా పటిష్షమెనది. మొన్న మొన్నటి వరకు అవిభక్త కుటుంబాలే ఎక్కువగా 

ఉండేవి, ఇస్పుడు చిన్నచిన్న కుటుంబాల సంఖ్య ఎక్కువయింది. నాగరికత 

వెర్రితలలు వేస్తున్న ఈ సమాజంలో కుటుంబ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో 

ఊహంచబడింది 

నిఘంటువులలోను అనేక విజ్ఞాన సర్వస్వాలలొను ఈబడ్డ గృహనామ 
నిర్వచనాలు (ప్రదర్శించబడాయి, కుటుంబ నామ ప్రాధాన్యం, (ప్రయోజనం 

a 

వివరించబడ్డాయి, 

రెండో (పకరణం ; 

ఇందు భారతీయేతర భాషలలోని ఇంటి పేర్ల పరిశీలన జరిగింది. పాశ్చాత్య 

దేశాలలో ఇంటి పేర్ల పద్దతి ఎలావుంవో పరిశీలించడానికి అనేక విజ్ఞాన సర్వ్యస్వాలు 

ఎంతగానో ఉపకరించాయి. పాశ్చాత్య భాషలలో ఇంటిపేర్లు ఏయే తీరుల్లో 

వాడుకలో ఉన్నాయో నిరూపించబడ్డాయి. ఈ (సకరణాన్ని పాళ్చాత్యజాతులు, 

మధ్య [పొచ్య జాతులు. చైనా, జపాన్, కొరియా మొదలైన (పాంతాఅలో 

ఇంటి పేర్లని మూడు విభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. స్కాచ్. జర్మన్, జెక్ 

మొదలై నవి పాళ్చాత్యజా తుల్లోనూ, ఆరబిక్ , అరామిక్ యూదు మొదలై న వాటిని 

మధ్య (పాచ్యభాషలుగానూ, చీవి, జపానీ, కొరియన్ మొదలై నవి ఒక విభాగం 

గానూ, (గ్రహించ బడ్డాయి. 

భార తీయేతర భాషల్లో గల ఇంటి పేర్లను మాతాపితరుల వలన ఏర్పడ్డవి, 

వృ శత్రినిబట్లి, నివాస స్టలాన్ని దిట్టి, స్వరూపాన్ని బిట్ల, జంతువుల పెంపకొ 

న్ననుసరించి అవలంబించిన మతాన్నిబట్ట ఆని ఆరు విధాలుగా విభజించడం 

జరిగింది, 



'మొదటి భాగం Y 

మూతాపితరుల నామాలు వేర్వేరుగా వివరించబడ్డాయి, తం డడ్రిపేరును వ్యక్తి 

నామానికి అనుబంధించుకోవడం చాలా (ప్రాంతాల్లో కన్పిస్తుంది. ఒకొ్క్ట-క్కుం 

ప్రాంతంలో ఆ పద్దతి ఒక్కోరకంగా ఉంది. ఈ విషయాలు విపులీకరించ 
బడ్డాయి. స్పెయిన్, లాటిన్ అమెరికాల్లో కన్ని సున్న మాతృస్వామిక పద్ధతికి 

ఉదాహరణలు చూపించబడ్డాయి, ఇలానే మిగిలిన భాగాల వివరణ జరిగింది. 

మనకు ఇంటి పేర్లు తరచుగా మారుతున్న శ్రే పాళ్చాత్యుల్లోకూడ ఇంటిపేర్ల 

మార్పిడి కన్సి స్తుంది. ఆలా మార్పులను పొందిన ఇంటి పేర్లు కారణాలతో 

సహా చూపించ బడ్డాయి. 

పొళ్చాత్యుల గృహనామాలు ఆంగ్ల ౦లో పుంటాయిగనుక ఆ పేర్లను 

తెలుగులో ఉచ్చరించడం రాయడం చాలా కష్టమెనపని. అందువలన ఉచ్చారణా 

స్వరూపొన్ని తెలుగులో రాస్తూ ఆపదాన్ని ఆంగ్లంలో కండలీకరణంలో 

సూచించవలసి వచ్చింది. ఒక్కొక్క. పదాన్ని ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కో 

విధంగా ఉచ్చరినాడు గనుక ఆ పదానికి ఏరూసం సమీపంలో ఉందనిపి సే అది 

(గ్రహించడం జరిగింది. కొన్ని ఉద్ధరణాలను ఆంగ్ల ౦లో పేర్కొని వాటికి 

వెంటనే భావం వివరించబడింది. 

మూడో (పక రణం ; 

ఈ ప్రకరణంలో తెలుగు దేశానికి చుట్టుప్రక్కలగల (ప్రాంతాల్లో ఉన్న 

ఇంటి పేర్తిరీతి పరిశీలించబడింది, ఆంధ్రదేశం నుండి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిన 
ఆంధులు కొందరు అ [ప్రాంత (ప్రభావం తమమీద పడకుండా ఇంటిపేరు నిలుపు 

కున్నారు, మరికొందరు ఆ (ప్రభావంతో మన పద్ధతిని వదలి ఆ పద్దతినే 

స్వీకరించారు. సరిసరస భాషతో గృహనామాలను (ద్రావిడ భాషలో ఇంటి 
థి య a oe) 

పేర్లు, గొడియ భాషల్లో ఇంటిపెర్తని రెండు విధాలుగా విభజించబడ్డాయి. 

తమిళులలో. కేరళలో. మైసూరు ప్రాంతంకో ఇంటిపేర్లు ఎలావున్నాయో ద్రావిడ 
భాషల్లోని ఇంటిపేర్లలోను: గుజరాత్, మహారాష్ట్ర. మధ్యప్రదేశ్ (ప్రాంతాల్లోని 

ఉం లం నే వ్వ ne) 

ఇంటి పేర్లు గొడియ శాఖలోని ఇంటి ఎర్లుగా పేర్కొనబడ్డాయి, 

నాలొ (పకరణం న 

తెలుగువారి ఇంటి పెర్లను గూర్చి ఇందులో చెప్పబడింది, శశ (పకరణం 



(ప్రవేశిక 

తెలుగుసాహిత్యంలో ఇంటిపేర్లు, వ్యవహారంలో తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు_వర్గీకరణ 

అని రెండుగా విభజించబడింది. సాహిత్యంలో ఇంటి పేర్ల భాగంలో తెలుగు 

సాహిత్యంలో (ప్రస క్రమయిన ఇంటి పేర్లు ప్రదర్శించబడ్డాయి. ప్రాలీనాంధ్ర కవుల 
కావ్యావతారికాభా గాల్లో. ఆళ్వాసాద్యంత గద్యల్లో కన్చిస్తున్న కృతిక ర్రల, కృతి 

భ రల, కృతి|పేర కుల ఇంటి పేర్లు ఉదహరించబడ్డాయి, సాహిత్యంలో 

అక్కడక్కడా కవులు చేసిన వంశవర్హనలు (పదర్శించబడ్డాయి. సాహిత్యంలోని 

ఇంటి పేర్లను మూలపురుషులతో ఏర్పడ్డవి. మాతాపితరుల నామ ధేయాలతో 

సంబంధంగలఏ. (గ్రామనామాలు, పౌరుష లేక బిరుదనామాలు, వృత్తులు, 

జననిరు కులు, మార్చులు అని ఏడు భాగాలుగా విభజించబడ్డాయి. 

మూలపురుషుల పేర్ల తో ఏర్పడిన వాటిని గురించి చేప్పేటప్పుడు వ్య క్రి 
నామ పరపదాలై న_నేని, ఆరొజు, రెడ్డి లాంటిని తీసుకొని ఆ పరపదం గల 

సాహిత్యంలోని ఇంటి పేర్లన్నీ అకారాధ్యను[క్రమ౦లో కూర్చి ఒక్కాక్కదానికి 

వివరణ చేయబడింది. సాహిత్యంలో కన్పించిన ఇంటిపేరును వ్యకి నామంతో 

పాటు ఇక్కడ ఉదహరించి దానిప్రక్కనే కుండలీకరణంలొ (గ్రంధనామం, పుట 

సూచించ బడ్డ పి, 

ఉపనిషత్తుల్లోనూ సాహిత్యంలోనూ గృహనామ స్టానంలో కన్చించిన 
త౦ డ్రి పెర్లు, తల్లి పేర్లు, థ ర్రలపేర్లు ఉదహరించబడ్డాయి. 

(గ్రామనా మాలను వివరించే సందర్భంలో (గ్రామనామ పరపదాలై న-ఊరు. 
కంటి, _కొండ. --కొలను. _పల్లి, -పాటి. (పోలు. మల్లీ, వాడ 

మొదలై న వాటితో గల గృహనామాలు అకారాధ్యను (క్రమంలో రాసి ఒక్కో 
ఇంటి పేరును వివరించడం జరిగింది, పరపదాలను వేరుచేయడానికి వీలులేని 

“బమ్మెర” లాంటి వాటికి వివరణ తరువాత ఈబడింది, 

పౌరుష నామాలుమీదుగా ఏర్పడ్డ ఇంటి'పేర్తను సంగీత (ప్రావీణ్యాన్ని 

సూచించేవి, కవిత్వ పాండిత్యసూచి, పరాక్రమనూచి అని మూడు విధాలుగా 
విభజించడం జరిగింది. ఏకా, చల్ల గాలి. మొదలై న వీరుదనామాలు కూడా 

వివరించబడ్డాయి. సాహిత్య (గంధాలలో ఈ ఇంటి పేరు గల భాగాలను 

ఉదహరిస్తూ ఆగంధ నామం. అశ్వాసం. పుట కుండలీకరణాల్లో సూచించ 
sal 



మ్పృద్రట్రి భాగం ర్ట 

ఆర్చకం. అవసరం కొట్టరువు మొదలై న వృ త్రీపరమైన ఇంటి'పేర్తను 

వివరించడం జరిగింది ఆచంట. సిల్లి లమ రి. పుష్పగిరి, మేకా మొదలై న ఇంటి 

పేర్లకుగల జననిరుకు లు చెప్పబడ్డాయి. 

ఇంటిపేర్ణలో భిన్నత్వం ఉంది. పూర్వం రెండుమూడు తరాల కొకసారి 

అరుదుగా మారుతుండేవి. సాహిత్యంలో అలాంటి మార్పులకు గల కారణాలు 

పరిశీలించబడ్డాయి. ఈ మార్పులు (గామనామాలు. నివాస (ప్రదేశాన్ననుసరించి, 

బిరుదులు. వృ త్తిననుసరించి. సంస్కృతీకరణ. ప్రసిద్ధపురుషులనుండి. సందిగ్ద 
స్టితివలన అవి ఏడు రకౌలుగా రూపొందించబడ్డాయి, 

సాహిత్యంలో చాలాచోట్ల కవులు చేసిన వంశవర్హనలు (వదర్శించ బడ్డాయి. 

వ్యవహారంలో ఉన్న ఇంటి పేర్ల వివరణలో వ్యకి నామంలో గృహనామ 

స్థానాన్ని వ్య కీకరించడం జరిగింది. వాడుకలో ఉన్న ఇంటి'పేర్లను ఎన్ని రకాలుగా 

వర్గీకరించవచ్చో వర్గీకరణచేసి ఒక్కోభాగాన్ని ఉదాహరణలతో పాటు వివరణ 
ఇవ్వబడింది. వర్గీకరణకు సూచించే పట్టిక రూపొందించబడింది నేటి సమాజంలో 

ఇంటి షేర్లలో మార్చు అధికంగానే కన్చిస్తుంది, ఆ మార్పులకు గల కారణాలను 

పేర్కొంటూ ఉదాహరణలతో వివరించబడ్డాయి. 

సిద్ధాంత వ్యాసంలోని రెండోభాగం రెండుగా విభజించబడింది. 1. గృహ 

నామ వివరణపట్టక, 2. గృహనామ పరపద వివరణ పట్టిక, గృహనామ పూర్వ 

పదాల పట్టిక ఒక క్రమ పద్దతిరో తయారుచేయబడింది, ఒక గృహనామ ఆరోపం 
కింద దానికి గల రూపాంతరాలు చూపించబడ్డాయి. తరువాత ఆ గృహనామం 

ఏవర్షానికి చెందిందో అంసపే వ్యక్తినామానికో, పౌరుషనామానికో, వృత్తిని 

సూచించేది గావుందో చెప్పబడింది. దావి.ప్రక్క-'నే ఆ ఇంటిపేరు ఎపాంతంలో 

వ్యా ప్రిలో ఉందో ఆ (ప్రదేశం కుండలీకరణంలో ఇవ్వబడింది. తరువాత పంక్తిలో 

గృహనామ పూర్ణసదాన్ని విడదీసి దాని వ్యుత్స త్తి చెప్పబడింది. అది ఏకులంలో 

కన్చి స్తుందో తెలిసిన మేరకు వివరించడం జరిగింది. ఈ ఇంటిపేరు యీకులంలో 

ఉందని చెప్పినపుడు ఆకులంలో మాత్రమే ఉందని అర్భంకాదు, ఆకులంలో 

ద్రచురంగా కన్సించిందని చెప్పడం ఇక్కడి ఉద్దేశం, ఏలై నచోట్ల వివిధ (ద్రావిడ 

2] 



10 ప్రవేశిక 

భొషల్లొ గల జాతీరూపాలు పెరోబిక్డవి, శాసనాలలోను, సొహిత్యంలోను ఇంటి 

పేరును చూచించే భాగాలు అక్కడచూపి కుండలీకరణంలో ఆ శాసనం లభించిన 

(గంధం, పుట. శాసన సంఖ్య లేక సాహిత్య గంధం. అశ్వాస, పద్యసంఖ్య 

పేర్కొనబడ్డాయి. శాసనా లలోని ఇంటి'పేర్లను శీకరించినపుడు ఆశాసన లేఖన 

రీతులను మార్చకుండ యధాతధంగా తీసుకోవడంజరిగింది. ఉదా :_ అంగడి, 

కొన్ని శాసనాలలోని (పొచీన రూపాల్లో హిస్వదీర్హాలగు రులు సరిగా సూచించక 

పోయేసరికి. గృహనామ సేకరణలో కొంత తికమక కలిగింది. వాడుకలో ఉన్న 
ఇంటి పేర్లలో ఎ. ఒలు. య. వలుగా ఉచ్చరించబడి అవే (గ్ర౦ధస్థమయ్యాయి, 

ఉదా :.. ఎలవ రి - యలవ రి. ఏర్నేని _ యర్నే. ఒబ్బిలిశెటి _ వొబ్చిలి?ట 
per. par ని ఓటి 

ఉ_వుగా కూడ కని స్తుంది, ఉదా :. ఉపాధ్యాయుల _ వుపాధ్యాయుల. ఇలాంటి 

తావుల అజాది రూసం (ప్రధానొరోసంగానూ,. హలాడి రూపం ఉపారోపంగానూ 

సూచించబిర్జవి, ఆ ఇ౦టిపేరులో గల పరపదాన్ని చివరసం కిలో సూచించి 

దాని వివరణ గృ నా, స, పట్టికలో చూడమని చెప్పడం జరిగింది, ఈ ఇంటి 

“పేర్లన్నీ అకారాద్యను[కమ౦లో చూపబడాయి. పూర్వ పరపవాలుగా విభజించడానికి 
గ (a 

వీలులేని పదాలుకూడా పె అకౌరాద్యను (క్రమంలోనే ప్రర్శించబ్యువి. 
య a 

రెండోవిభాగం పరపద నిరూపణకు సంబంధించింది. సరపద నిరూసణలో 

ఒక గృహనామ సరసదాన్ని తీసుకొని దాని రూపాంతరాలు సూచించడం 
జరిగింది. ఆ సరపదానికి సంబంధించిన పూర్వసదాలజాబిలా వరుసగా అకారాద్యను 

క్రమ౦లో సూచించి, తర్వాత ఆపదానికీ గల అరం. వ్యుత్తరి, విశషాంళాలు 

ప్పేర్కోవడం జరిగింది. _నేని ఇంటిపేరు కమ్మవారిలో ఎక్కువ వాడుకలో 
ఉందని తెలిసినా నిర్ధారణగా తెలియని వాటిని కమ్మవారివని చెప్పలేదు. గృహ 

నామ పరపదాన్ననుసరించి చాలావరకు కులాన్ని సూచించవచ్చని చెప్పబడింది, 
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భాషలో శద్దార వ స్తు సంబంధ త త్ర్యానికి చెందిన విషయంగా సంజ్ఞానామ 

తత్త్వ సమస్యను గూర్చి చెప్పవచ్చు. (ప్రపంచంలోని చేతనాచేతన పదార్దాలను. 
మానవ నిర్మితాలను, అమూర్త భావాలను, వాగూప సంకేతాలతో సూచించడమే 

భాషలు చేస్తున్న సని, ఈ సంకేతాలు మూరామూర్త పదార్హ బోధకాలుగా ఏర్పడి 

భావ వ్యవహారానికి తోడ్పడుతాయి. వీటిని వ్యాకరిస్తూ చేసే వర్గీకరణలో నామ 

వాచక సదాలు ఒక వర్షం వీటిని స్టూలంగా సామాన్య వాచకాలు (Common 

nouns), సంజ్ఞా వాచకొలు (proper nouns) అని విభజించవచ్చు. 

ఇతర పదాలకువ లే ఈ సామాన్య వాచకొలకు కూడ శాబ్దిక రూసం, అర్థం 

ఉంటాయి. సం కేతార్జాన్ని బోధించే శబ్దశ కిని “అభిధి అని భారతీయ ఆలంకా 

రికులు పేర్కొన్నారు. ఈ సం కేతితార్హా న్నే వాచ్యార్థం ఆంటారు. వీటి స్వరూస 

స్వభావాలనుబట్ట ఈ వాచక శబ్దాలను జొతి, గుణ. (క్రియా. [దవ్యవాచిక శద్దాలుగా 

విభజించవచ్చు. జాతినంతటిని బోధించే జాతివాచకొలనే సామాన్య వాచకాలు 

అంటారు, 

వాచ్యార్లానికి అనుపప తి కలినప్పుడు తత్సంబంధమైన వేరొక అఆర్లాన్ని 
#2) టి ra a డు 

స్ఫురింపజే సే శ క్తిని “లక్షణ” అని చెప్పారు, 

భాషలో నామాన్య వాచకొలకు, సంజ్ఞా వాచకొలకుగల భేదాలను. పోలికలను. 

వాని ప్రతిప శ్రీని. అర్థ శ్రత్వాన్ని గూర్చి (పోచ్యపాళ్ళాత్య, (పాచీన పీపిన 

తా త్త్వికులు, "కార్మికులు, విజ్ఞాన వేత్తలు చాలా దృక్పధాలతో సమాలోచన 

చేశారు, 

సంజ్ఞావాచకాలు- ప్రాచ్య పండితుల, పరిశోధకుల అభి పాయాలు : 

“భాషలోసీ ఇతర పదజాలం కంటి సంజ్ఞా వాచకాలు భిన్నం కావని 

మీమాంసకులూ వేదాంతులూ అభి, పాయపడినారు” (క, ఊ. ఫు 18). ఇవి సహో జార్థ 

బోధకాలని వీరి అభి ః పాయం, వైయాయికుల అభి పాయం కూడ ఇదే. అన్ని 

పదాలు జారివాచఛకొలేనన్న అభిప్రాయం కూడ కొందరు వ్యక్తీ కరించార్లు, 
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పాశ్చాత్యుల దృష్టి : 

సంజ్ఞా వాచకా౭ కు సహశజార్గం వండదనీ. అని అర్థంలేని వస్తు నిర్తేశ్ల 

కాలనీ చాలామంది పాశ్చాత్య తా 'త్రికుల వాదం. (Ibe encyclopaedia of 

Philosophy., Vol.6, 1967, 467) ఈవాదానికి వీజం పాటో ‘Theaetetus* 

లోక ని స్తుంది Ihe name means the object, the object is its meaning 

(Witt genstein as quoted by Searle, 1971,135) సంజ్లావాచకం యొక్క 

ఆర్హం అది సూచించే వ సువు అని విసైన్ స్టీన్ అభి పాయం. ' 

ఆలరెన్ హెచ్ గార్డినర్ వాదం (పకొరం శబ్దానికిగల అర్థంతో నిమిత్తం 

లేకుండా కేవలం శబ్దమాత్రంగానే సంజ్ఞానామం వ స్తువును సూచిస్తుంది. “అర్ధం 

మరుగున పసడినపుడే సంజ్ఞావాచకాలు నిర్హున సంజ్ఞావాచకాలు తరణ్ అని 

గార్జినర్ అభ్మిపాయం, (Cardin 1940, 43). అర్థంతో నిమి త్తం లేనప్పటికి 

పె “అలి ప్రాయం సరైనది కాదని పుల్ గ్రాం ఉద్దాటీంచినట్లు విశ్వనాథ రెడ్డిగారు 

పేర్కొన్నారు. 

అలాగే సంజ్ఞావాచకాలకు సహజార్థం ఉందని పలువురు నామ విజ్ఞాన 

వేత్తల అభిప్రాయం. వీటిలో ఒక భాగమైన స్పలనామాలు. వ్యక్తినామాలు, 

గృహనా మాలు అర్థరహిత ధ్వనులు కావు. స్టలనామాలలోని వ్య స్తపదాల అర్థం 

కంటె మొత్తం సేరులో అర్థం గొప్పదని జార్జి స్వర్ భావించాడు. (Stewert 

1967. 21) 

సామాన్య సంజ్ఞా వాచకాల మధ్య ఉన్న విభేదం వాటి వ్యాపారంలో 

వుందనీ. సంజ్ఞావాచకం సామాన్య వాచకంగా మారడం అసాధారణం కాదనీ 

సీఫన్ ఉల్మన్ అభిప్రాయం. (౮12292 1962. 77 ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే 
ఉద్దేశించే చేరు సంజ్ఞానామమని ఎస్పర్సన్. (౮680625602 1858. 64) అభిప్రాయ 

పడినట్లు తెలు సుంది. 

Ua టి సంజ్ఞానామ విజ్ఞాన విభజన : 

సంజ్ఞావాచకాల పరిశోధన భాషాళాస్త్రంలో ఒక విభాగం. పేర్లను గురించి. 

దానికి సంబంధించిన శాసాన్ని ఒనమాసిక్స్ (౮౬౦౫౭౪6109) అంటారు. అన్ని 
అణ ల 
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(ప్రాంతాలకు, అన్ని భాషలకు, అన్ని సాంస్కృతిక కేంద్రాలకు. అన్ని 

వస్తువులకు పేర్పుంటాయి గనుక ఈ విభాగం చాలా పెద్దది. అందుకనే ఈ 

శాస్త్రంలో విభజన చాలా అవసరం. వ్యక్తినామాల సమూహాన్ని ఆంధధ్రొపోనమి 
(Artbroponomy)}  అసీ. వ్యకినామ అధ్యయనానికి ‘Antbroponomistics’ 

అనిపేరు. అలాగే స్టలనా మాల సముదాయాన్ని “‘Tంp0n0m$’ అనీ. వాని అధ్యయ 

నానీకి 'TOoponomistics’ అనీ. పేర్లున్నాయి, కాని వ్యవహారంలో మాత్రం 

వ్యకి నామాలకు. వాటి అధ్యయనానికి వ్యక్తి నో మాధ్యయనం (Anthroponomy } 

స్టలనామా లకు, వాటి అధ్యయనానికి స్టలనామధ్యయనం (Toponomy) అనీ 

వ్యవహారం ఉంది, పట్టణాల. నగరాల. (గ్రామాల. చిన్న పల్లెల పేర్లన్నీ 

టోపోనమి (Tంp0n0m౪y) అనీ, నివాసయోగ్యం కాని (పాంతాలై న పొలాలు. 

చిన్నచిన్న అడవులు మెకొంటోపోనమి (Microtoponomy) అనీ. వీధులు. 

బాటల పేర్లు హెడోనమి (Hydంnomy) ఆనీ, నీటికి సంబంధించిన వాటిని 

'హెడోనమి (Hydr0n0my) అనీ, పర్వతాలకు సంబంధించిన పేర్లను ఒరోనమి 

(Oronomy) అనీ. పర్వ్యతా వస్తువుల (Things) పేర్లను కెమబోనమి 

(Chrematomony) అనీ వ్యవహరి స్తున్నారు. 

స్టలనా మాల నుండి యేర్పడిన వ్యకి నామాలున్నాయి. ఉదా :-- తిరుపతి, 

సింహాచలం. వ్య కి నామాల నుండి యేర్చడిన స్టలనామాలున్నాయి. ఊదా :_ 

కృషంపేట. మల్లి థార్లునపురం. [గహాలపేర్షకూడ వ్యకినామాల మీదుగా 
ల ౧౧౫ లం అంది 

యేర్చడినవున్నాయి. వ్య కినామాలనుండి యేర్చడ్డ ఇంటి పేర్లున్నాయి. ఉదా! 

అక్కిరాజు. చలసాని, ఇంటి పేర్ల నుండి యేర్చడ్డ స్థ్టలనామా లున్నాయి. 

ఉడా; నిమ్మగడ్డవారిపాలెం రంపాపురం. ఇలా ఈ సంజ్ఞావాచకాలన్నీ ఒర్ 

విభాగంతో మరో పిభాగం సంబంధం కలిగివున్నాయి. 

చేరుకు గల అవశ్యకత "లేక ప్రాధాన్యం : 

చరిత్ర ఆరంభమైనప్పటినుండి మన ఆచార వ్యవహారంలో “పేర్లు ఉన్నట్లు 

కన్ని స్తున్నాయి. “కొంతమంది అన్వేషకులు ఆదిమ జాతులలో పేర్లు లేని జాతులు 

కూడ ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు మరొక వ్యక్తికి మనపేడు తెలిస్తే అతను 
మనమీద అధికారం వహిసాడనీ. చేతబడి మొదలై న అభిచార క్రియలవల్ల మనకు 
అపకారం చేస్తాడని భావించే మూఢాభిప్రాయం ఆదిమ మానవుల్లో ఉండేదట. 
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(World Book of Encyclopaedia, Vol.'4, P 5}. అందుకే వారు తమ 

షేర్లను రహస్యంగా దాచుకొని అడ్డ పే పర్ల తో మా(తమే వ్యవహరింపబదేవారు. 

"పీరులో ఏముంది? అంటారు కొందరు. అందులోనే అంతా ఇమిడి 

ఉందంటారు మరీకొందరు, వ్యక్తుల పేర్తు, ఇంటి "పే పర్లు కులాల పేర్లు. తెగల పేర్లు 

వేర్వేరు అంత స్తులలోని సంజ్ఞావాచకాలు, సామాన్య "సామూహిక వాచకాలనుండి 

ఒక నిర్ధిష్రవ్య కి ని గాని, నిర్రీత వంశాన్నిగాని, తెగనుగాని వేరుపరచి వివరించే వే 

సంజ్ఞావాచకాలు. కమ్మవారు. కాప్పలు, కోమట్లు, రాజులు. [బొహ్మణులు అన్నవి 

కులాన్ని సూచించే సంజ్ఞావాచకాలు. అక్కి. నేని. వాసిరెడ్డి, గణపతిరాజు. (గ్రంధి, 

సంధ్యావందనం మొదలై నవి ఇంటి పే పెర్లు, 

(ప్రపంచంలోని అన్ని భాషలలోను లాటిన్, (గీకు, ఇండియన్ _ అమెరికన్ 

మొదలైన నామాలలోని మొదటి అక్షరానికి పెద్ద అక్షరం (Capital Letter) 

వాడుకలో ఉంది. కనుక భాషలో పేరుకు ఏంత [ప్రాధాన్యం ఉందో తెలుస్తుంది. 

జీవధారణకు (పొణవాయువు ఎంక అవసరమో, వ్యవహారానికి పేరు అంత 

అవసరం, 

నావు నిర చనం & 

1. a word or a combination of words by which a person, Place, 

idea etc is kncwn or designated, 

2. Mere designation as distinguished by from fact’ 

( The Random House Dictionary of the English Language, 

p. 884) 

“ That by which a person or a thing is konwn or called : 

a designation: areputation:i fame: a celebrity: 

family or clan: seeming or pretension without reality. 

(Chambers Twentieth century Dictionary) 

నానుము : 

“నరసిన్ న ౧: పెట్టిన పేరు. 2. ఒక వ స్తువునకు జనులు వాడు 

కొనుపేరు, ఈశ్వరసంశేతము, శీ. ప్రాతిపదికము (వ్యాక, శ. సంజ్ఞా 
ళ్ జ 
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వాచక పదము. నామవాచకము (వ్యాక, వ్యు శ మ్నా= అభ్యాసేమ్నాయతే, 

ణము=(ప్రహ్వీభావే శబేచ_నమ్యతే _ నిపాత : (కృ.పి, దీనిచే అర్థము తెలుప 
(a థా 

బడును.” (ఆంధశబ్ద రత్నాకరము, పృ 579) “నామ నామధేయం. 
అభిధానం. ఆభిధా. అభిధేయం. ఆఖ్య. అభిఖ్యా. అహ్వయ:,-_కులనామ. (F. N.) 

ఉపనామ్ జన్మనామ్, నక్షతనామ్ = from the constellation (Monier 

Williams, p 524) 

వ్య క్రైనామం | 

ఈ జగత్తులో పేరులేని చరాచర వ స్తు వేదీ కన్పించదు. కుటుంబంలో 

చిన్నారి పాప పుట్టబో తందన్న వార్త తెలిసినప్పటినుండి ఆ కుటుంబంలోని వారి 

మధ్య ఆ పుట్టబోయే పాపకు ఏపేరుపెట్టాలన్న వాగ్వివాదాలు జరుగుతూనే 

వుంటాయి. మానవుని జీవితంలో ఈ నామకరణం ఒక ముఖ్యఘట్టం. ఆర్య 

సం|పదాయంలో నామకరణం షోడశోపచారాలలో ఒకటి, పుట్టిన నక్షత్రాన్ని బట్టి 

వారాన్నిబట్టి. దేవుని ేర్ణతోను సంఘంలో గౌరవనీయులైన వారిపేర్ణతోను, 
తాత ముత్తాతల పేర్ణతోను, సాధుసత్పురుషుల షేర్ణ తోను చాలా విధాలుగా ఈ 

నామకరణం జరుగుతుంది. 

వ్యక్తినామాలను ఆంగ్లంలో ‘Personal name? అంటారు. దీనినే 

‘First name’ అనికూడ పాశ్చాత్యులు పిలునారు. అమెరికా సంయుక్త, 

రాష్ట్రాలలోను, కెనడాలోను వ్యకి నామాన్ని ఫస్ట్నేమ్ (First Name) అనీ. 
అమెరికాలోను, యూరఫులోను ఈ “పేరును ([౦rmMal name) మొదటిపేరు లేక 

కె) స్తవనామం (Christian name) అనీ వ్యవహరిస్తారు. 

(పతిపేరుకూ అర్హంవుంది. బై బిల్లో ఒక విధవ తన ఆభిపాయం ఇలా 

వ్య క్తపరు స్తుంది. “నన్ను నవొమి (Navomi) అని పిలువవద్దు, “వారా అని 

పిలవండి. ఎందుకంకే విధి నాకు చేదునే చూపించిందికనుకి. (RUth 11 20) 

ఈమె పేరు నవొమి. నవొమి అంతే ఆహ్లాదకరమైన అని అర్థం. తనకు 

జీవితంలో సౌభాగ్యం లేకుండా చేసిన దేవుడు కష్టాలను సూత్రమే చవిచూపించాడు 

గనుక తనను “నవొమి” అని పిలవకుంశా “మారో అని చేదును నూచించే పేరుతో 

షిలవమని తనకర్మను నిందించుకుంబుంది, కాని నేడు మనం ఈ షేళ్లలోన 
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= 
అర్థానికి ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంలేదు. వాడుకలో ఉన్న అన్ని పెర్ల కు 

అర్థాన్ని చూసిపెట్టరు. అందుకే సుందరి అని పేరున్నవాళ్ళు అందవికారంగాను, 

కురూవులుగాను; మృదుల అన్న "పేరుగల అమ్మాయి మొద్దురాచ్చిప్పలా గాను, 

లక్ష్మి అనే పేరుగలవారు జ్యేష్టా దేవులుగాను, రాజు_నిరు పేద గాను. పొట్టియ్య కా 

ఆరడుగుల పొడవుగాను, నల్ల య్య ప తెల్పి గాను ఉండవచ్చు, కనుక మనిషి 

రూపాన్ని, గుణాన్ని తెలిపేవిగా ఈ పేర్లుండవు. పిల్లలు బతకడం లేదన్న బాధతో 

పులివి స్తరిమీద పడుకో బెట్టి పుల్ల య్య అని'పెడతారు. అలానే సపెంటమీద శిశువును 

దొరి ంచి పెంటయ్య అనీ, వీర వెంకట సత్య సదా శివ నాగ సుబహ్మణ్య 
ణం 

చౌదరి అని కొండవీటి చేంతాడులాగ అందరి దేవతల ఆశిస్సులు పొందాలని 

వ్య క్రినా మాలు పెళ్తువారున్నారు. 

మొదట తల్లి దండ్రులు పుట్టుకతోనే పెట్టిన పేరున్నా. ఏదో కారణాన 
ఆపేరు మరుగునపడి మరోపేరుతో ఈ వ్యక్తులు పిలువబడుతున్నారు. దీనినే 

రెండోపేరు (న6౦౦గడే 206) లేక తరువాతిపేరు (latter 120౭) అని అనవచ్చు. 

వ్య కి యొక్క మొదటి పేరులాగ ఇది (పామాణికంకాదు, ఈ రెండో పేరును 

చాలా విధాలుగా విభజించవచ్చు 1. ముద్దు పేర్లు. 2 పెట్టుడు పేర్లు 8. కలం పేర్లు, 

4. బిరుదులు, 0. మార్చుకున్నవి. 6. ఇంటిపేర్లు, 7. (పధమాక్షర సంఘటితాలు, 

8. పట్టపు పేర్లు, 9. సంశకేతనామాలు, 10. రంగస్థల నామాలు, 

1. ముద్దుపేర్లు : (Petnames) ముద్దుగా పిలవ డానికి 'పెళ్తు పేరు ముద్దు 

తల్లిదండ్రులు పెట్టిన 'పేరున్నా. చిన్నపిల్ల లలో అధికశాతం ఈ ముద్దు 

చోటుచేసుకొన్నాయి. ఉదా! కన్న, చంటి, చిట్లి, చిన్న. చిన్ని, నానీ, బాబు, 

బాబి, బుజ్జి, బున్ని, బెన్, డాలి, పింకీ. బాకీ. లవ్లీ. స్వీటి 'మొదతె న పేరు 
జ ae) ర గ 

ఆంగపసదాలమీద ఇకారం చేర్చినందువల ఏర్పడిన వే, చిన్నతనంలో ముదుగా 
ng) ag) (os) 

పిలువ బడిన బుజ్జి పెద్దదైనా బుజ్జిగా నే మిగులుతుంది. ఆదర్శ యువకుడుగా 

తయారైన తరువాత కూడ ఇంట్లో “చంటి” గానే మిగిలినవారున్నారు. 

35 3౯ 

పె 

పే 

వి. పెట్టిన పేర్లనుండి : వ్యక్తినామాలను చిన్నదిగా చేసి పిలిచే పద్దతి మన 
ఆంధ్రదేశంలోనే కాక ఇంగ్లండులోను, అమెరికా సంయు క్ర రాష్టా9లలోను 

కన్చిస్తుంది. ఉదా :.- అనూరాధా _రాధా,రాజేం|ద _ రాజా, సుజాత _ సుజా. 

సుబ్బలక్ష్మీ _ సుబ్బూ, మైకేల్ _ మైక్, మార్గరెట్ _ మెగ్, ఇవి పేరునుబట్టి 
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పెట్టుకునే మదుపేర్లు, ఆత్మీయులకు, తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే సరిమిత మైనవి. 
బి ద ౧౧ ంం ర 

2. వ్యంగ్యనామాలు లేక పెట్టుడు పేర్లు (Nicknamesy :_ ఒక వ్యక్తి 

యొక్క. (ప్రవర్తనను గాని, వారి రూప వేషభాషలనుగాని నిరూపిస్తూ వ్యంగ్యంగా 
పెట్టినపేగ్లే పెట్టుడు పేర్లు లేక నిక్నేమ్స్ (Nicknames) ఇవి చనువుగాను, 

చమతా-రంతోను పెట్టివుండవచ్చు. నిక్ నేమ్ అనే పదానికి మరో పేరు ఆనేఅర్షం 

“Old Nick is a slang term for the Devil, it is natural to think 

that the word ‘Nickname’ was invented to suggest spite or 

mischief. That is not true. Nickname is a slurred form of a 

‘an ekename’'. ‘An’ shortened into (ny makes ‘nekename ‘Eke’ 

is a middle English word for additional. (The New book ofl 

knowledge, Vol. 13 ఈ పెట్టుడు పేర్లు అనేక విధాలుగా వున్నాయి, 

ఏ. రంగునుబట్టి; నల్ల నివారిని సింగరేణి. కోకకోలా అని, తెల్లవారిని గోల్డ్ స్పాట్ 

ఆని పిలవడం కన్ని స్తుంది. 

బ్ పల్లెలో మొదట రేడియో కొన్న హరిబొబును రేడియో హరిబొబని, సట్టణంలో 

ఇంగ్రీషు నేర్చుకొని పల్లెకు చేరిన సత్యనారాయణను ఇంగ్లీషు సత్యనారాయణ 
అసీ, మొట్టమొదట టి.వి. కొన్న సూర్యనారాయణను టి.వి. సూర్యనారాయణ అనీ, 

మేడ కట్టించినందువ లన మేడ మనోహరి ఆనీ వ్యవహరి స్తున్నారు, ఇవే 

తరువాత ఇంటి పేర్ష వుతున్నాయి. 

సి, విద్యార్లుల్లొ ఎక్కువగా వాడుకలో వున్నపదం పొరిఫెసర్, బాగా తెలివిగల 

వారిని, తెలివిగలవారుగా అందరికి కన్సించాలని తావృత్రయనడే _ విద్యార్థిని 
“ప్రొఫెసర్” అనే న్యంగ్యనామంతో మిగిలిన విద్యార్దులు సిలవడం కద్దు, 

ఈ పెట్టుడు "పేర్లు మనవర కే పరిమితంకాదు. పాశ్చాత్య దేశాలలో కూడ 

కన్చి సున్నాయి. ఆతిగా మాట్లాడే వారిని వాగుడుగాయ, నాన్ స్టాప్ ఆనీ మనం. 

లిప్పీ (Lippy) అని వారూ పిలుసారు. వ్యకియొక్కం బాహ్య స్వరూపాన్ని 

బటి కూడ ఈ 'పేరున్నాయి. 
. అ ne) 

8, కలం పేర్లు (061 120065) ; మరొకరు "పెటిన పేరు ముదుగా ఉండవనేమో 
రాగి ఠా య ఇ 

డి] 
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ఈమధ్య ఎవరికివారే ముద్దుపేర్లు పెట్టుకొని కవిత్వాలు రాస్తున్నారు. వీటినే 
కలం పేరు అంటారు. ఆతిదూరంలో వుండి ముఖపరిచయం లేకుండ కేవలం 

లిఖిత పరిచయాలతో స్నేహసంబంధాలను కలంతో పెంచుకున్న వారిని కలం 

స్నేహితులన్నశ్లే వీరుకూడ వారిపేరును కలంవరశే పరిమితం చేస్తారు కనుక 
వీటిని కలం పేర్లు అంటారు. ఊదా: కరుణ (శ్రీ. చెరబండరాజు. జ్వాలాముఖి 

నగ్నముని, 

4. బిరుదులు (Titles, : వ్య కులయొక్క- పాండితీ (పొభవాలకు, నేర్చరితనానికి 

అధికారులు, అభిమానులు లేక అధికారసంఘాలు ఇచ్చినవి. ఉదా : ఆంధ్రకేసరి, 

ఆంధ్రరత్న, కళాప్రపూర్ణ. భారత రత్న. మహాత్మ. 

ర. మార్చుకున్నవి లేక ఉరఫ్లు : తనకు పెట్టినపేరు నచ్చక కొంతమంది 
తమ పేరును మార్చుకోవడం కన్పిస్తుంది. పూర్వీకుల పేర్లనో, మూ; 

సమ్మకాలతో నో పెట్టిన "పర్లు ఈ మార్పులకు లోనవుతున్నాయి. కొంతమంది 

హిందువులు కై” స్తవ మత (ప్రభావంతో తాము కై స్తవ మతం స్వీకరించినపుడు 
వారు హిందూమతపర మైన పేరువదలి కై స్రవమత నామం స్వీకరించడం 
రోమన్ కాధలిక్ మతంలో కన్ని స్తుంది. అలాంటి ప్వకు ఉరఫ్ “4112౩ అనే 

ఆనుబంధాలు చేర్చడం ఆచారం. ఉదా : జ్వాన్నే సు ఉంఫ్ సుబ్బారావు, 

కొంతమంది పేర్లను డావిడీకరించుకోవడం కూడ వుంది. శ్రీ కామకప తిరు 
కామకవి ఆని రాయడమే ఇందుకు ఉదాహరణ, 

6, (పధమాకర సంఘటితాలు : రచయితలు లేక చిత్రకారులు వారి కళ్ళా 

(ప్రదర్శనలతో పూర్తి పేరు వాడకుండా వారి ఇంటిపేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని. 
వ్యకి నామంలోని మొదటి అక్షరాన్ని ఒకచోట చేర్చి పెట్టడం కూడ కన్సీ స్తుంది. 

ఉదా :- గోరా ౩ గోపరాజు రామచం దరావు 

చేరా * చేకూరి రామారావు 

జమాశర్మ ; జమ్ముల మడక మాధవ రామశర్మ 

బంగోరె $ దిండి గోపాలరెడ్డి 

రారా ఏ; రాచములు రామచంద్రారెడ్డి 
గా ౧ 
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రావిశాస్త్రి : రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్ర 

శీఢ్రీ) : శ్రీరంగం (శ్రీనివాసరాపు 

సినారే ‘ సింగిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి 

7, ఇంటిపేర్లు : కొందరు వారి వ్యక్తినామానికి బదులు కుటుంబ నామంతో నే 

ఎక్కువగా వ్యవ హారంలో ఉన్నారు, 

ఉదా : అక్కి- నేని, కట్టమంచి, కందుకూరి, కుందుర్తి, కొసరాజు, 

గడియారం, గుమ్మడి, గురజాడ, చిలకమర్తి, తుమ్మల, దేవుల 
పల్లి, ధనకుధరం, పుట్టపర్తి, పురిపండా, మాధవ పెద్ది, రాచకొండ, 

రాచమల్లు, రాయప్రోలు, రేలంగి, విశ్వనాధ మున్నగునవి, 

8. పట్టపు పేర్లు (professional Titles or caste indicationsy : 

వ్యక్తినామ౦లో ఉత్తర భాగం వారి వర్ణాన్ని గాని, కులాన్ని గాని సూచి స్తుంది. 

ఈ పరపదమే పట్టపుపేరు. ఈ అనుబంధం పురుషుల లోనే కన్పిస్తుంది తస్ప 

స్త్రీలలో కన్చించదు. రావు, చౌదరి, నాయుడు, మొదలై నవి ఇందుకు ఉడాహరణలు, 
కమ్మవారు చౌదరి అనేవదం అనుబంధంగా వ్యక్తినామం తరువాత చేరుస్తారు, 
“చౌత్” అనే పన్నువనూలు చేసినందుకు వీరికి ఈపేరు వచ్చిందని అంటారు. 

చెదరి అనేపదాన్ని బెంగాల్ నుండి ఎరువు తెచ్చుకున్నారని కొందరి అభి పాయం 

బెంగాల్లోని ఒక ధనిక వర్గం “చొధురి'లని పిలవబడుతున్నారు, నిరాద్ సి. చౌధురి 

ప్రసిద్ద బెంగాలీ రిచయిత. వ్యకి నామాలు సంపూర్ణంగా పిలవబడక రావుగారి. 

శాస్త్రిగారని. చౌదరిగాంని నాయుడుగారని పిలువిబడుతున్నారు. ప్రీలుకూడ ఈ 

సట్టప్ప పేర్లను తగిలించుకొని మిసెన్.నాయుడు, మిసెస్ రావు. మిసెస్.శర్మ అని 

కమలారాపు. కస్తూరి నాయుడు, భవానీ శర్మ అని వారిపేరు తరువాత సట్టప్పు 

శచేరుతో పిలవ బడటం ఆధునికత్వం. పూర్వ పరపవానుబంధాలు ఆంగ్లంలో కూడ 

కన్చిసాయి. 

9. సంకేతనామాలు : కార్గానాలల్ ను. పోలీసుదళాలలోను ఉన్న ఉద్యోగులకు 

వారి పేర్లుకాక 203. 87. 78 అనే సంఖ్యలతో కూడిన సంకేతాలే ఎక్కువగా వాడు 

క అల్లో శ్ అ ఇల ఆ 

తారు, అలాగే ఆఫిసుల్ల్ పనిచే వాళ్ళను B, అప్ఫారావని (By సల పని 
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చేస్తాడుగనుకు. సోర్సు రామ్మూ రి, లె బరీ కోపేశ్వరరావు, ఇంజనీరు 

సు బహ్మణ్యం అని పీలవడం౦ పరిపాటి, 

10, రంగస్థల నామాలు (61286 namesy = సినీనటులు తమ పేర్లను మార్చు 

కొని సినీరంగానికి కొత్త పేరుతో పరిచయమొతారు. ఇవి రంగస్త్టలంవ రకు 

పరిమితం కనుక వీటికి రంగస్థలనా మాలని పేరు, ఊదా :-- వాణి శ్రీ (రత్నకుమారి 

జయ మాలిని (అలి వేలుమం గ్ర. ఈపద్ధతి ఫెంచి సినిసూ రంగంలో కూడా వుంది 

‘sarah Benhardt’ అనే ఫెంచి నాయిక అసలుపేరు “Rosine Bernard’ 

చాలా దేశాలలో సేర్లు మార్చుకోవాలంపే ప్రభుత్వ అనుమతితో లీగల్ పేరును 
మార్చుకోవాలి. ఈ చట్టమే లేకపోతే నేరాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. 

కుటురిబ ఆవశ్యకత ల (పాధాన్యం ; 

ప్రపంచంలోని (ప్రజలంతా ఆయాదేశాల భౌగోళిక హద్దులను అనుసరించి 

వేర్వేరు జాతులుగా వర్గీకరించబడ్డారు. ఉదా :_ భారతజొతి, రష్యాశాతి, ఫెంచి 

జాతి మొదలై నని. భాషాపాతిపదికపై కూడ (ప్రజల వర్గీకరణ జరిగింది 

ఉదా : తెలుగువారు, ద్రావిడులు, అర్యులు, సంజాబీయులు (ప్రపంచంలోని 

(పజలంతా వారీవారి దేహలక్షణాలను బట్టి నల్ల జాతివారు (నెగా్రాయిడ్), "శ్వేత 

జాతివారు (కాకిసాయిడ్ , ఆస్ట్రలాయిడ్ , మంగొలొయిడ్ జాతీయులు అని 

విభజించబడ్డారు. ఇందులో చాలా ఉపజాతులున్నాయి ఇలా విభజించిన ఆతి చిన్న 

తెగ “కుటుంబం, 

“The family is a group of two or more persons related 

by blood, marriage or adoption, who reside in a common 

house-hold, interact and Communicated with eachother in their 

respective family roles, and create and maintain a common 

culture” -Earnest Burgess, Harvey Locke and Mary Thones. 

(The family : from institutions to Companionship) 

కుటుంటానికి ఉన్న నాల్లులక్షణా లను కలిపితే దానిని నిర్వచించినబ్లు 

అవుతుంది, 1. ఆ కుటుంబంలోని సభ్యులంతా రక సంబంధమో, వివాహ 

బంధమో లేక దత్తతో కలిగి ఉంటారు, ని. వారంతా ఒకే ఇంటిలో ఉఊండాలి,, 
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లీ. తల్లితండ్రి, భార్య, భర్త మొదలై నవారు వారివారి పాత్రలతో ఒకరితో ఒకరు 
ఐక్యత కలిగిఉండాలి... 5. వారు ఆచారాలను, సంప్రదాయాలను సృష్టించుకొని 

పాటిస్తూ వుంటారు, 

“A small group related through  martiage or blood 

kinship, the members of which are bound together by a 

common life, Mutual moral responsibility, and mutual aid” 

(Great Soviet Encyclopedia, Vol.23, p. 82 

ప్రాన్లీన కాలపు గుహలలోని తవ్వకాల వలన పురుషులు, స్రీలు. పిల్లలు 
చిన్నచిన్న గుంపులుగా నివసించారని తెలు స్తుంది. ఆ గుంపులు తల్లి, తండి), 

వారి బిడ్డ లేనని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం, ఎందుకంటే స్త్రీమాత్ర మే తన 

పిల్ల లను గురించి శిద్ద తీసుకునేది గనుక. కొంతకాలం తల్లి సోదరుడు కుటుంబ 

యజమానిగా ఉన్నాడు, తండ్రి తస పిల్ల లతో తక్కువ సంబంధం కలిగి 

వుండేవాడు పానీన ఈజిపష్టదేశం లోని రాజులు లేక ఫారోలు వారి సోదరిని 

వివాహం చేసుకునేవారట. 

కుటుంబం పాంచీనమైన మానవ సమాజం. ఇది సంఘం యొక్క మూల 

పొంత్రిపదిక. (basic unity, నాగరికత సజీవింగా ఉండాలన్నా, నశించాలన్నా, 

కుటుంబంయొక్క శకి, బలహీనతల మీదనే ఆధారపడి వుంటుంది. 

కుటుంబం ఎప్పుడు ఎలా ఏర్పడింది అన్న విషయం ఎవరికీ తెలియదు, 
ఇది [కమంగా పరిణమించింది. తన కుటుంబ సభ్యులకు రక్షణ కల్పిస్తూ మనుగడ 

సాగి స్తుంది (ప్రాచీన కాలంలో అనేక తరాలవాళ్ళు ఒకేచోట ఆవిభ క్ర కుటుంబంగా 

నివసించారు. వాటిని వి సరిల్లి న లేక ర కసంబంధమైన (extended or 

consanguine) కుటుంబాలు అంటారు. ఆదిమ మానవులు కొన్ని తెగలుగా 

పీలిపోయారు. ఒక్కొక్క తెగలో అనేక అవిభక్త కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 

అనేక తెగలు కలసి ఒక'జాతి అని పిలువబడుతుంది. వీరందరూ ఒకేపాంతంలో 

ఒకే సంస్కృతి కలిగి వుండేవారు. 

మానవులంతా ఏదో ఒక కుటుంబంలో సెరుగుతారు, ఒకకాలంనుండి 
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మరొక కాలానికి, ఒక సంస్కృతి నుండి మరో సంస్కృతికి మాత్రమే గాక ఈ 

కుటుంబ|కమం ఒకే కాలంలోని అనేక సంస్కృతులలో అనేకవిధాలుగా ఉంటుంది. 

కుటుంబాలు అతి (పాదీనకాలంనుండి వున్నాయి. ఈ భూమిమీద మానవుడు 

నివసించినంతకౌలం కుటుంబం ఉండి తీరుతుందని చెప్పవచ్చు. కుటుంబం వలన 

మానవునికి మాడు అవసరాలు తీరుతున్నాయి. మొట్ట మొదటగా పిల్లి లకు 

జన్మనిస్తూ మానవజాతి సపెంపొందడానికి దోహదకారి అవుతుంది, చిన్నపిల్లల 

సంరక్షణకు, వాళ్ళను బాల్యంనుండి కమ శిక్షణతో పెంచడానికి ఉపయోగి స్తుంది. 
సృష్టిలోని జీవులన్నిటిలోనూ నిస్సహాయంగా 'పెరగలేనిది పసిపిల్ల లు మాత్రమే. 

పసిపాప ప్ప ఏజంతువుకూడా పుట్టినప్పటినుండి ఎక్కువకాలం ఇతరులమీద 

ఆధారపడదు. పిల్లలు కలిగిన తిరువాక తల్లి దిండు) లమధ్య (పేమ ధృఢపడుతుంది. 

కనుక మంచి సంఘం ఏర్పుడటాసకి అవకాశం కల్గుతుంది. ఈ కుటుంబ 

వ్యవస్థలో (శమ విభజన (division of labour) కన్సి స్తుంది. పురుషుడు 

సంపాదిస్తాడు, స్త్రీ కుటుంబపనులు చూస్తుంది. తల్లి దండు)లు ఇద్దరూ పిల్లల 

సంర కణభారం తీసుకుంటారు. ఈ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారయ్యాక తల్లి దం|డ్రులయి 

తమపిల్ల ల బాధ్యత తీసుకుంటారు. 

అరిస్టాటిల్ (ప్రకొరం మానవుని అవసరాలను తీర్చడానికే కుటుంబం 

ఏర్పడింది మానవుడు ఒంటరిగా బతకగలిగేలా సృష్టించబడలేదు. అతనియొక్క- 

శారీరకమైన. మానసికమైన, నీతి పరమైన అవసరాలన్నీ సంతృ పివరచుకో లేడు. 
అలా ఒంటరి తనంతో (బతకకలేశు గనుకనే కుటుంబ ఆవశ్యకత కలిగింది. 

కుటుంబ జీవితంలో 'సెక్స్”కు ఎక్కువ [ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ (ప్రకృతి సహజ 

కాంక్ష, త్రీ, పురు షలిద్దరినీ ఒకచోట చేర్చి మానవ సృష్టికి తోడ్పడుతుంది. 

తల్లికి బిడ్డమీద నున్న _పేమకన్నా సృష్టిలో మరేపేమ గొప్పదికాదు. బిడ్డమీద 
ఆమెకు ఉన్న (పేమ సంరక్షణభారం వలన కుటుంబం ఏర్పడింది. 

వివాహమే కుటుంబ జీవితానికి నాంది. మానవ చరిత్రలో అనేక 

కుటుంబాలు పితృస్వామ్యం కలిగిన వే. (ప్రాలీన రోమ్లో తండ్రికి తన పిల్లలను 
చంపుకోడానికి లేక బానిసగా అమ్ముకోడానికి హక్కు వుందట. మాతృస్వామిక 

వ్యవస్థ అమల్లో ఉన్న కుటుంబాలలో భర్త భార్య కుటుంబానికి వెళాడు, 

పాళ్చాత్యదేశాలలో సమానత్వం వుంది గనుక ఎవరూ “బాస్” కాదు, 
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కుటుంబంలేని సంఘం ఏవైనా ఉందా అని (పళ్నించుకుంపే కుటుంబం 

లేని సంఘాలు రెండు వున్నాయని చె చెప్తుంటారు. 18వ శతాబ్దిలో భారతదేశంలోని 

మలబారు సముద్రతీరంలో వున్న “నాయరు, ఇజాయెల్కు చెందిన ‘Kibbutz 

అని 1851 లో సరో (Spiro) చేత పేరో బడ్డాయి. 

కుటుంబంలోని రకాలు : 

పితృస్వామిక కుటుంబం, మాతృస్వామిక కుటుంబం, _ ఏకపత్నీత్వం, 

బహు భార్యాత్యం, బహుభ రృత్వం, బహుభ రృృత్వకుటుంబాలు చాలా తకు,వ. 
టిబెల్లోను, భారతదేశం లోని మరికొన్ని జాతులలోనూ ఇది కన్పిస్తుంది. 
పొండవులను ఇందుకు ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. 

భారత ేళ కుటుంబం : 

సళాస్త్రీయమైన, శృతులను అనుసరించిన అవిభక్త కుటుంబ (ప్రభావం 
యిస్పటికీ ఇండియాలో కన్పిస్తుంది. ఈ కుటుంబంలో మునిమనుమలు, ముని 
మనుమరాళ్ళు, మనుమలు, వివాహంకాని కూ తుళ్ళు, వె ధవ్యం సంభవించిన వారు 

మొదలై న వారంతా కలిసే ఉంటారు. తండి) ఆ కుటుంబానికి ధర్మక ర 
(Trustee) లాంటి వాడు, నాల్లు తరాలనురిడి విడిపోని కుటుంబాలు ఉన్నాయి, 

వళ్ళంతా తాము సంపాదించినది దాచడం, ఖర్చు పెట్టడం కలిసే చేస్తారు, కాని 

ఈనాడు ఎక్కడ చూచినా చిన్న కుటుంబాలే కన్చి సున్నాయి. 

వంశం నిలవాలంపే దంపతులకు కొడుకు పుట్టాలి కొడుకు లేకపో తే దగర 
బంధువులలో ఎవరినై నా దత్తత చేసుకోవడమో లేక అనాధను పెంచుకోవడ మో 
చేసారు, మ గబిడ్డకోసం పునర్వివాహం చేసుకోవడం తక్క్కువ గా కన్ని స్తుంది. 

ఇంటి: పేరు నిలపడానికి కొడుకు కావాలి గనుక కుటుంబం నిలపొలంపే కొడుకు 
వుండాలని వీరి అభ్మిపాయం. దీనివలన సంఘంలో కుటుంబానికి ఎంక (పాధాన్యం 

వుందో తెలు స్తుంది. “Even as the cell is the unit of the Organic 
body, 50 the family is the unitof the society” మానవ శరీరంలో 

జీవకణం ఏవిధంగా ఒక భాగంగా ఉంటుందో అలాగే కుటుంబం సంఘంలో 
ఒక భాగం, 
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ws వ్ర కుటుంబంలో త్ర స్థానం 

వేదకాలంలో మత(పధాన రాజ్యంలో పురుషనితోపాటు ఫ్రీకి సంపూర్ణ 
స్వేచ్చవుంది, కుటుంబంలోను సంఘంలోను వీరికి గౌరవనీయమైన స్తానంఉంది, 

స్త్రీ తల్లిగా; భార్యగా , కుమార్తెగా గౌరవించబడుతుంది. ప్రీ జననాలను 
ఆహ్వానించారు. ఉపాధ్యాయ వృ త్రిలోకూడ ఉన్నారు. క్రీ,పూ. 800 వరకు స్రీలు 

పురుషునిలా సంఘంలో ఉన్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. 

కీ9.పూ. 800 తర్వాత కొన్ని రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక కారణాల 
వలన స్త్రీ స్థానం కంమ౦ంగా దిగజారింది. ఆడపిల్ల ల చదువులు ఆపేశారు. ఏడు 

లేక ఎనిమిది సంవత్సరాలకే వివాహం చేశారు. కీర ళ, 700 లో సతి పరదా 

వితంతు వివాహాల నిషేధం జరిగాయి. త్రీ పరిస్థితి నీచంగా ఉంది. 1800 వరకు 

కుటుంబంలో ఆమె పరిస్టితి అలానే వుంది. పురువుని చేతిలో కీలుబొమ్మ. 19వ 

శతాబ్దిలో ఆమె పరిస్టితి మెరుగయింది. 

కుటుంబ భవీహ్య త్తు ( 

ఈ రోజుల్లో ఏవోహం౦ (ప్రాచినపద్ధతి (016 fashion అనడంవిన్చి స్తుంది. 

ఆమెరికొలోనే కాదు. మన దేశంలో కూడ కొంతమందికి వారి దాయాదుల, తాత, 

ముత్తాతల "పేర్లు తెలియవు. 1017లో కమ్యూనిస్టులు అధికారంలోకి వచ్చాక 

కుటుంబ వ్యవస్థ లేకుండా చేయాలని అనుకున్నారట. వివాహం సులభంగా 

చేసుకోవడం, పోస్టుకార్డు సహాయంతో విడాకులు తీసుకోవడం ఆమలుచేశారు. 

లీ 

విడాకులు (పేమ కీణతకు గురు. కొంతమంది కౌరణం లేకుండానే 

విడాకులు అడుగుతారు. తనభర్త గురక పెడుతున్నాడుగనుక విడాకులు కావాలని 

ఒక స్రీ కోరినట్లు ఓసారి ఒక (ప్రకటనలో చూశాను. ప్రజలందరిలో పూర్వంకన్నా 
తక్కువ సర్దుబాటు, ఎక్కు స్వార్థం వున్నాయి గనుక విడాకుల శాతం యింత 

ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. మనం పరిష్కరించుకోలేని సాంఘిక సమస్యలన్నింటికీ 
విడాకులే మార్గం అవుతున్నాయి. విడాకులను ఆపినంతమాశ్రాన ఆధునిక కుటుంబం 

స్థిరంగా ఉండదు. సంఘంలో ఉన్న "పెద్ద సమ స్యలను పరిష్కరి సే విడాకుల 

సంఖ్య తగవచ్చు, 
0 
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కుటుంబ వ్యవస్ల లేని సంస్కృతి జీవించవేదు. భవిష్య త్తులో కూడా 

కుటుంబం లేకుంటే మానవుని మనుగడ క్షి షం అవుతుంది. “Loveless 

marriages lack an important element essential to family unity” 

(సేమ లేని వివాహాలు కుటుంబ అనై క్యతలో ముఖ్యపాత్ర వహిస్తాయి. 

కుటుంబం సంఘంలో ఇంత (ప్రమాఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది గనుకనే 

ఒక కుటుంబానికి, మరొక కుటుంబానికి మధ్యగల వ్యత్యాసాన్ని చూపించడంకోనం 

కుటుంబం తనకు ఒక పేరును కల్పించుకొంది. ఇదే, ఇంటి పేరు, కుటుంబనామం, 

గృహనామం లేక వంశనామం. 

కుటుంబనాము నిర్వచనాలు వ 

ఆంగ్లభాషలో ఇంటి పేర్షును సర్ నేమ్ (5100206 అని అంటారు. ఇది 

పూర్వపు “ఏ(re name’. అనగా కుటుంబానికి మూలపురుషుడుగా భావించబడే 

వ్యక్తిని “౨116 అనేవారు. ‘Sramne’ అనే పదం లాటిన్లోని “52210010 

నుండి వచ్చిందని శాస్త్రకారుల అభి పాయం. i 

' 1 Additional name of descriptive or allusive kind attatched 

to a person & occasion becoming hereditory; the nawe 

common to all members of a. family. 

2, V.T.give to; give (person) called by way of additional name, 

having as family name”, 

(The Consise of Oxford Dictionary of Current English,p.1.0.9 

1. Also called last name.The name that a person has in common 

with the other members of his family, as distinguished from 

his given name, family name. 

2, a desroriptive name added to a persons name or names; 

epithet. 

3. to give a surname to; call by a surname” 

(The Random House Dictionary of the English Language 

ఏ. 1322), 
4] 
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” Anadditional name: a family name-V.t.to name by a surname- 

ad} Surnominal. (on the anology of Fr. Surnom, from Eng. 

name and L. nomen, - iuis)”’. (Chambers Twentieth century 

Dictionary p. 875). 

9 1. To give an additional name, title or epithet to (a person): 

b with a recognised proper name. 

. To give such and such asurname to., to call (a person} 

by his surname or Family vame. 

. Tocallby anather or additional name; to attach another 

appellation or designation to; more widely, to designate 

entitle. Sorname, Surnome, surnam, Sirename. 

(The Oxford English Dictionary, p. 239) 

The Cognomen, or surnames was the familyname and was 
gradually derived from some personal quality or peculiarity 

asin the cases of Naso, Torquatus, Lepidus, Longulus, or 

from Geographial cinsiderations, as in Sabinus and 6214 
టికి, 

(Everymans Encyclopaedia, vol. 9) 

Surnames were added to make it easier to identify people 
At first they were called ekenames (eke means also). The 
word nickname developed from this. The Surnames of many 
of our ancestors were once Nicknames such as Fair, hair, 
Duke (a leader) and campbell (erooked lip)” (Childrens 
Britanica, Vol. 7}. 

కులనామ : N. Examples of Surnames in Sanskrit are ‘¥ ర్మన్* 
in విష్ణుశర్మన్ ; దాసః in కౌళినాసః ” (Monnier williams, Pp.) 

“ ఊరిపరింటి పేరుగా సొప్పునాకు. సుధానిధి (వా). 

(వావిళ్ళ నిఘంటువు. (పధమసం, పు.280) 
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“గృహనామము, వంశ కిమముగ వచ్చు కుటుంబపు పేరు” 

(శబ్లార చందదిక, ప్ప 147) 

“ఒక కుటుంబంలోని వారిని మరియొక కుటు_బంలోని వారినుండి వేరుచేసి 

చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడే ఇంటి పేరుకావలసవ స్తుంది. ” 

(నారాయణ కావు. 1945, 978) 

“ఇంటిపేర్లు వ్యకి నామాల్లో కారకరీత్యా భాగమే ” 
4 వ్ ఇ 

(కడప ఊర్ల ఇర్లు, పు. లీ£) 

ఇల్లు _. పేరు. ఇంటిపేరు, ఇల్లుయొక్క_ జొపవిభ కిక రూపం ఇంటి. 

ఇంటి యొక్క, ఇంటికి సంబంధించిన అని అర్థం. ఇంటిచ ఇన్ 

(ఇల్) + తి, 

కుటుంబనామే ప్రాధాన్యం, (పయోజనం 

ఈ భూఖండాన్ని పరిపాలనా సౌలభ్యంకోసం చాలా భాగాలుగా విభజించారు. 

ఖండాలు , ఆసియా, దేశాలు (భారతదేశం), రాష్ట్రాలు (ఆంధ్ర, నగరాలు 

(ఢిల్లీ. పట్టణాలు (గుంటూరు , గాామాలు , పెదనందిపాడు, 'పేటలు (చౌదరి 
పేటి, కాలనీలు (శ్రీనివాసకాలని), రోడ్లు (మంగళిగిరిరోడ్డు, వీధులు ((పకాశళం 

వీధి, కుటుంబాలు లేక ఇచ్చ ఇలా విభజిస్తే అకశి చిన్న విభాగం కుటుంబం. 

మానవ సమాజం అనేక వ్య ప్రల, అనేక కుటుంబాల సమూహం. ఈ 

సమాజంలో కుటుంబం ఒక [ప్రాధమిక మెన ఘటకం. ఒక కుటుంబాన్ని ఒక 

సమూహం నుండిగాని, ఇతర కుదుంబాల నుండి గాని వేరుచేసేదే కుటుంబ 

నామం, గృహనామం లేక ఇంటిపేరు, (ప్రతి కుటుంబం ఏవో ఒక వంళనామంతో 
వాడుకపడి ఉంటుంది. సనూజంలోని వ్యక్తులను ప్యక్తి గతంగా గుర్తించడానికి 

ఇంటి పేరు అవసరం ఎంతైనా వుంది. ఒకే పేరుగల వ్య కులు ఒకే (ప్రధెశంలో 

ఉప్పుడు వారిలో ఒకరిని వ్యకి గతంగా సంటోధించాలం పే నలుప్ప్కు తెలుప, 

పెద్ద, చిన్న, పొడవు, పొట్టి లాంటి విశేషణాలు వాడుతున్నాం. 

ఇంటిపెరు తెలుగు వారికి విశిష్టమైంది. ఈ గుర్తింపు అన్ని భాషలలో 

“ఇంటిపేరు. అని పేర్కొనబడక సోయినా అనేక విధాలుగా ఉంది, భిన్న 
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(ప్రాంతాలలో గల ఇంటి పేర్ల పరిశీలనవల్ల ఇంటి పేర్ల మధ్యగల సామాజిక సంబం 

ధాలూ, వాటివెనక గల సంస్కృతి, చరిత్ర తెలుపాయి. 

అనేక సాంఘిక రాజకీయ ఆర్లికాది కారణాల వల్ల హిందువులైన తెలుగు 

వారు కొందరు ఇస్తాం, కై స్తవ మొదిలైన ఇతర మతాలను స్వీకరించారు. 

మతం మారి వ్యక్తుల పేర్లు మారినా చాలాచోట్ల వారి పూర్వపు ఇంటి పేగ్లె 

యధాశధంగా నిల్చిఉన్నాయి. 

ఉదా :_ కొలకలూరి ఇనాక్, గుర్రం జాషువా, గుడిసె శామ్యూల్? 

గుమ్మడి పేస్ వీర్నీ డి మోషేకవి, ఈ ఉదాహరణల వల్ల 

సంఘంలో ఇంటి పేరుకున్న గౌరవం, విలువ వ్యక్త 

మౌతున్నాయి. 

గురజాడ, దేవులపల్లి, రాచకొండ, విశ్వనాథ మొదలైన పేర్ల వలన 
కొందరు వ్యక్తినామంకం టే గృహనామానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమి స్తున్నారని 

తెలు స్తుంది. 
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తెలుగువారిలో నే కాక పాళ్చాత్యదేశాలలో సయితం ఇంటి -ర్లు వాడుకలో 

ఉన్నాయి. ఏ సమాజంలో ఆయినా, ఏ భాషా వ్యవహార (ప్రాంత మైనా సమాజం 

లోని వ్యక్తుల సమూహం నుండి వ్యకిని వేరుచేయవలసిన అవసరం ఉఊంది. 

అప్పుడు కుటుంబనామ ఆవశ్యకత కల్గుతుంది. ఆయా[ పాంతాన్ని బట్టి, వ్యక్తుల 

వృత్తులు మొదలైన వానినిబట్టి అన్ని దేశాలలోను గృహనామాలున్నట్లుగా 
తెలు స్తుంది, ఒకే కుటుంబంలోని పిల్లి అందరికి ఒరే గృహనామం కల్గుతుంది. 

వార్గు 1 ఏకుటుంబానికి చెందుతారో ఇంటి పేరు తెలియజే స్తుంది. కొంతకాలం" వ్యకికీ 

ఒక్క చేరే వ్యవహారంలో ఉన్నా, తరువాత ఆపేరు "శెండుగాను, మూడుగాను 

మారి గృహనామాల స్థానాన్ని ఆకిమించాయి. 12వ శతాబ్ది తరువాత ఇంటి పేర్లు 

స్థిరపడి వంశపారంపర్యంగా సంకిమించాయి. భారతీయేతర భాషలలో ఇంటి 

పేర్లను పాళ్ళాత్యులలో ఇంటి పేర్లు, మధ్యప్రాచ్య భాషల్లో ఇంటిపేర్లు చైనా, 

జపాన్, కొరియా, మొదలై న “దేశాలలో ఇంటిే పేరని మూడు విధాలుగా 'వర్లీక 

రించవచ్చు. 

1. పాశ్చొత్యులలో ఇంటిపేరు 

1. రోమన్లు కూడ మొదట ఒక్కపేరే కలిగి ఉన్నప్పటికి, తరువాత మూడు 
"పేర్లు పెట్ల కున్నారు. వ్యక్తుల పేర్లలో మొదట “ప్రినామెన్' (praenomen), 

తరువాత 'నామెన్” (nomen) పెట్టుకున్నారు. ఈ'నామెన్” తెగను సూచి స్తుంది. 

చీవరిపేరు (lastname) “Cognomen’ కుటుంబాన్ని సూచి స్తుంది. 

ఉదా :_ సీజరు పూ ర్తి 5 Gaius Julius Caesar. 

గేయస్ (Gaius) _ ప్రినామెన్, జూలియస్ (Julius) _ నామెన్, సీజర్ 

(Caesar) — కుటుంబనామం. రోమ్లో కొంతమంది నాల్గవ సేరునుకూడ 

అనుబంధిసారు. దీనిని “ఆగ్నామెన్” (23106) ఆంటారు. ఇది వక్కిారింపు 

గానో, ఎగతాళిగానో పెట్టుకున్న మారుపేరు. ప్రసిద్ధిచెందిన పనినిగాని, గుర్తించ 
దగిన సంఘటనను గాని జ్ఞాపకం చే స్తుంది. రమప సా|మాజ్యం పతనమయ్యే 

సరికి కుటుంబ నామాల్లో తికిముకలు "ఎక్కువయ్యాయి. ఒకే పేరుతో సంబోధించడం 

మళ్ళీ అమలులోకి వచ్చింది. 
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కీ.శ, 900లో ఉత్తర ఇటలీలో కుటుంబనామాలు తిరిగి వాడుకలోక్తి 

వచ్చాయి. ఇలా వాడబడుతూ క్రీ.శ. 1209 సంవత్సరానికి అధిక ప్రాచుర్యాన్ని 

పొందాయి. సామాన్యులనుండి ఉన్నత వంశస్టులు తమ కుటుంబాన్ని వేరుగా 

ఉంచుకోవడంకోసం కుటుంబనా బాన్ని వారిపేర్లకు అనుబంధించుకున్నారు. అప్పటి 

నుండి యీ ఉన్నత వంశస్టులు తమ కుటుంబనామాలను వంశపారంపర్యంగా 

చేసుకున్నందున అవి తాత ము కాశలనుండి తద్వంశీయులకు సం కమించాయి. 

ఈవిధంగా కుటుంబ జొన్నత్యం తమ పూర్వీకుల మీద మనస్సును లగ్నంచేసింది. 

ఆకొలంలో కుటుంబనామం సంపూర్ణ వ్య కిత్వానికి గుర్తుగా ఎంచబడింది. 

“యద్యడాచరతి శేషః త త్తదేవేతరో జనాః” అన్నట్లు పెద్దలు ఆచరించిన దారినే 

సాబూన్యులు స్వీకరించి కుటుంబనామాన్ని అనుబంధించుకోవడం అలవాటు 

చేసుకున్నారు. కుటుంబనామాన్ని పెట్టుకొనే అలవాటు ఇటలీనుండి పశ్చిమ 

యూరప్పు (పొంతాలకు సాగిన దాడులమూలం గా ఆ(పాంతాలకు వ్యా పిబందింది. 

యూరప్పలోని శ్రీమంతులూ సత్కులీసులూ అయినవారంతా మొద్ద మొదట గా 

ఈ కుటుంబనా మాలను పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు. మొదట ఇవి వంశాను 

క్రమంగా పొటించబడక కేవలం ఒక వ్యకికి మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. 

ఉదా :- రాబర్డ్ జాన్ సన్ కుమారుడు హోెననీ రాబర్స్ సన్ గా పిలువ బడ్డాడు. 

యూరపులోని అనేక దేశాలలో బాప్టిజం సమయంలో పెట్టిన సరునే 
(ప్రధానంగా స్వీకరించి మిగిలిన వొటిని షదలి పెడతారు. జర్మనీలో “బొతీ₹ం 

బా ప్రిజమి సాటి ర్స్ స్తవ నామానికి ముందు కుటుంబనామం పెట్టడం చాలా 

ముఖ్యం. 

ఇంగ్లాండు, అమెరికాలలోని కటుంబనామాలు తరచుగా కె* నవ నామా 
ర ఆ లో ఆని 

లు? గురించబడాయి. అమెరికా సంయు క రాషాలకు చెందిన ఫా9౦ కిన్ 
నాల్ 6 అరి ఇ + “౧ 

డిలానో రూజ్ వెల్ (Franklin Delano Roosevelty, బోమిలగ్ ఫిష్ 

(Hamilton Fishy, జెఫర్సన్ డేవిస్ (Jeferson Davis) మొద అన వారి 

పరు ఈ వరానికి చెందిన వె. 
cc nN 

అమెరికా సంయు క్తరాష్టాాలలో ను, కెనడాలోను కుటుంబనా మాలను చివరి 

పేర్లు (last names ) అంటారు. కొన్నిచోట్ల దీనికి భిన్నంగా కూడ 

కస్పిసున్నాయి. 
or) 
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2. స్మాట్లండ్ :_ సా్యబ్ర్లండ్లో గృహనామాలు చాలా ఆలస్యంగా 

ఏర్పడ్డాయని చరితంకారుల నిరూపణ. చాలామట్టుకు ఇవి తెగను అనుసరించి 

రూపొందినప్పటికి ఇంగ్లండుకన్నా చాలా తక్కవ సంఖ్యలో కనిపిసాయి. 

మూడో పేరు జాకినిగాని, ఇంటినిగాని సూచిస్తుంది. పఫ్ (యలేక), చీఫైన్స్ 

(Chieftains) కుటుంబాలలో గృహనామం కని స్తుంది. ఊదా: Mackintosh 

of Machentosh, కమెరాన్ ఆఫ్ లాదీల్ (Cameron of Lochiel). 

వాడుకలో వున్న ఇవి కుటుంబనామ భాగంగా, చట్టసమ్మతం౦గా గుర్తించబడ్డాయి. 

సాట్లాండు లోని యువతులు వివాహం అయ్యాక తమ పుట్టింటి పేరు వదలరు. 

చట్టబద్దమైన పనులలో మాతం భర్తపేరును హోదాతోసహా వాడుకుంటారు. 

ఉదా :_ మర్గరెట్ గార్డన్ (Mrs. Margaret Gardon , మెక్ డొనాల్డ్ ఆఫ్ 

గ్లెన్ బా కెన్ (Mac donald of Glenbrakeny. 

రి, హంగేరియన్లు షు హం గేరియన్లు తమ పేరుకు ముందు కుటుంబనామం 

చేర్చుకుంటారు. ఉదా. నాగీ ఇన్త్వాన్ (Nagy Istvan. ఇందు కీర గీటు కల 

భాగం కుటుంబనామం. మిగిలింది వ్యకి నామం. హంగేరియను తమ సేరును 

ఆంగ్లభాషలో వ్రాసేటప్పుడు ఈ కమాన్ని తారుమారు చేస్తుంటారు. అప్పుడు 
nagy [18020 > Istvan Nagy అవుకాడు. ( The new encyclopaedia 

Bri. Vol. 12 y 

ii. మధ్య|ప్రాచ్య భాషలలో ఇం౧టిపెర్లు : 

1. అరమెయిక్ :_ “The Aramaic Surnames of the Fisherman 

gimon, Kepha. meaning ‘stone’, became famous in the new 

testment as Petros Peter), The Greek translation of the name 

Fetra ‘rock stone’ ” (The new Encyclopaedia Britanica Vol. 12 

P. 814) సైమన్ కెఫా మొదలయిన పదాలు ఆరమెయిక్ భాషలలోని బె స్తవారి 

యొక్క కటుంబనామాలు. వీటికి రాయి (stone అని అర్దం. ఇది కొత్త 

నిబంధనలో (new testment) Petros (Peter) అని ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ 

పేరు రాయి (100%, stone) అనే అర్హాన్నిచ్చే గరకు పదమైన P62’ నుండి 

వచ్చింది. 
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ఇబన్ అబ్బాస్ (Ibn Abbasy = అబ్బాస్ కుమారుడు 

ఇబన్ బటూటా Ibn Batuta) = బటూటా కుమారుడు 

ఆల్ బాగ్దాదీ (al 02806261, = బాగ్దాదునుండి 

అల్ ఘజలి (al Ghazali) The Spinner 

బెన్ హోర్ (Ben Hur) ఇందు 21 Ben, Ibn. మొడలై నవి 

ఇంటిపేర్లు, 

2. యూదులు :._ “Jewish family names were the last to 

develop in most Countries. In Europe Jews usually lived apart 

from others in secluded countries. Many did not feel for family 

names. Lames. Laws passed in the early 1800’s compelled them 

to adopt surnames” (World Book knowledge. vol, 14, 

Name ౨. 5) యూదులు కుటుంబనామాలు ఆనేక దేశాలలో ఇంకా ఆభివృద్ధి 

చెందవలసి వున్నాయి. యూర ఫులోని కొన్ని (పొంతాలలో యూదులు ఆ (పొంతం 

లోని (పజలక దూరంగా నివసించేవారు. కనుకనే వారికి కటుంబనామాల 

ఆవశ్యకత కన్చించలేదు. కీ).శ. 1800 [ప్రారంభంలో శాసనం జారీచేయడం 
జరిగిన తరువాత ఇంటిపేర్లు ఏర్పరుచుకున్నారు. చాలామంది అప్పుడు గోల్డ్ 
(Gold;, mountain berg), rose | rosen) సిల్వర్ (silvery, స్టోన్ 

(stone, valley (12) మొదలై న ఆహ్లాదకరమైన కలయికలతో ఇంటి పేర్లు 
ఏర్పరచుకున్నారు. ఉదా :_ గోల్డ్ బర్డ్ (Gold berg) రోజెన్ తాల్ (Rosen 

thal) , సిల్వర్ స్టీన్ (silverstein) మొదలై నవి. మరికొంత మంది వారు 
జన్మించిన పట్టణాలలోని సలనామాలను లండన్, మదీనా (Madenay మొదలై న 

వాటిని స్వీకరించారు. 

మధ్య యుగంలో కొత్తగా వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తికి అతను 
ఎక్కడనుండి వచ్చాడో ఆపట్టణం లేక దేశంయొక్క పేరు ఇంటిపేరుగా పెట్టడం 
యూదుల ఆచారం కొహెన్ (Cohen; కెవి (Levy) మెదల్లై నవి ఇలాంటివే. 
లెవి ఎషో్కోల్ (Levy Eshkol, ఇందులో 'లెవి” ఇంటిపేరు “ఎమో్కోటల్” 
వ్యక్తి నామ 0. 
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125 శతాబ్రిలోని ‘Maimunison’, 18వ శతాబ్రికి చెందిన మెండల్సన్ 

(Mendelssohn) _ మెండెల్ యొక్క కుమారుడు మొదలై న పేర్హవలన 

తండ్రి పేరు పిల్లలకు కుటుంబనామంగా వచ్చినట్లు తెలు స్తుంది, జంతువుల పేర్లు 

చాలా ఎక్కువగా వాడబడ్డాయి. మధ్య యుగంలో వృత్తుల వలన ఇంటి పేర్లు 

వచ్చాయి. ఆధునిక యుగంలో జర్మనీనుండి వచ్చిన కుటుంబనా మాలు కన్చిస్తు 

న్నాయి. (పత్యేకంగా 1787లో కుటుంబనామాలను గూర్చిన శాసనాన్ని “36౪/5 

of the Austrian Empire’ ఏర్పరచింది. (Encyclopaedia is of Rele- 

£ion and Ethics). కొంతమంది మత సంబంధమైన (relegious Connota-—~ 

tions) ఇంటిపేర్లను స్వీకరించారు. కొహెన్ జెడక్ (Kohen 126661) అనే 

పదానికి చిన్నరూవం క్ (£22). ఈవూనికి హీబూ భాషలో మతాధివతి 

(Priest అనే అర్థం. మిగిలినవారు బెంజమిన్ (Benzaminy లెవి (Levyy 

మొదలై న వ్యక్తినామాలను గృహనామాలుగా స్వీకరించారు. “The Jews of 
the Germany did not begin to use Surnames until the early 

19th C. When they were forced to by the Govt.” (Childrens 

Britanica Vol. 7). జర్మనీలోని యూదులు 19వ శతాబ్ద (పొరంభం వరకు 

ఇంటి పేర్లను వాడడం మొదలు పెట్టలేదు. 

ili, చైనా, జపాన్ , కొరియా మొదలైన పా)0తొలలో వంటి పేర్లు ఎ 

1. చైనా: ఒకటికన్నా ఎక్కువపేర్లు పెట్టుకునే అలవాటు మొదట 

చైనీయులు ప్రారంభించారు. పూషి (15h చక్రవర్తి ర కీ.పూ. 2852లో గృహ 

నామాల లేక కటుంబనొమాల అవశ్యకతను గు ర్సించి చట్టంచేళాడు. వై సీయులు 

ఆచారంగా పెట్టుకునే మూడుపేర్షలో ఇంటి పేరు మొదటి 'స్టానాన్ని ఆక్రమి స్తుఠిది. 

“The family name placed first, eomes from one of the 438 

words in the Chinese sacred poem Pochia-Hsing. TI is followed 

by a generation name, taken from a poem of 20 or 30 charac- 

ters adopted by each family, and a milk name, corresponding 

to our Christian name”. (world Pook of knowledge. Vol. 14 ) 

వీరి గృహనామాలు పవిత్రమైన “Pochia-Hsing" అనే పద్యంలోని 188 పదాల 

వ్] 
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నుండి ([గహించబడ్డాయి. రండవ పేరు వంశనామం లేక తరం పేరు (generation 

గ ఈ పేరును కూడ (ప్రతికుటుంబం వై సీయుల పద్యంలోని ఇంచై లేక 

ముప్పై (పత్యేక లకణాలనుండి గ్రహించబిడ్డాయి. మూడవది పెట్టన'పేరు. 

(milk name) అంతే న్యక్రినామం,. ఈ వ్యకి నామానికి, క్రై) స్తవ 'నామానికి 

సామరస్యం ఉంది, 

చై నాలో కుటుంబ నామానికి చాలా (పామ: ఖ్యం వుంది. ఒకే ఇంటి పేరుగల 

కుటుంబాల మధ్య దగ్గ ౮ సంబంధం ఉన్నట్లుగా తెలు స్తున్నందున చైనా (పొఎన 

సం|పదాయమే కాక చట్టంకూడ ఆయా కటుందిబాలలోని ఆంతర్వివాహాలను 

అంగీకరించలేదు. ఈనాటికీ కుటుంబాలమధ్య జ్ఞాతి సందింధం లేకపోయినా ఒకే 

గృహనామం గలవారి మధ్య అంతర్వివాహాలకు అనుమతిలేని యీ పద్దతే 
ఆచరణలో వుంది. ఒక ఇంటిపేరు కలిగివుండడం వ్య కలమధ్య ఉన్న 

దగ్గర సంబింధానికి రెడీపాస్ పోర్ట్ (ready 92550010 లాంటిది. కీ) స సునకు 

పూర్వమే చై చెనాలో చాల కొద్ది raree మాత్రమే ఉండేవట. “The 

Book త Hundred family names” ను రచించిన రచయిత ఈనాటి 

ఇంటిపేర్లు మూడువేల యేళ్ళనాటివిగా గుర్తించారు. కాని ఇవి రెండువేల నాటివే 
ఆని ఖచ్చితమైన లెక్కలవల్ల చెప్పవచ్చు. (Encyclopaedia of Religion 

and Ethics, Vol. 9 2.142). 

ఇప్పుడు '౨18” అని ఇంటి పేరు పెట్టుకున్న చై నీయుల "పడు పూర్వ 

కాలంలో వారు పుట్టిన స్తలనామాన్ని సూచిస్తుంది. ఈనాడు కూడ సగానికి 
“పె గా కుటుంబనా మాలు స్టలనామాలనుండి వచ్చిన వే. నాల్లో వంతు పూర్వీకులనుండి 

(Ancestral titley వచ్చాయి. మిగిలిన ఒక వంతు రకరకాలుగా యూరప్పతోని 

ఇంటి సే షేర్లవలే ఎర్భడ్డాయి. జంతువులనుంచడి యేర్చత్ణ ఇంటి 1 పర్లను చై నీయులు 

ఒకప్పుడు అభ్యంతరం పెస్తవారు. (పాయికంగా వై చె నీయులు ఇంటి'పేర్లను. విడనొడ 

జానికి - వీలుపడదు. అయితే చౌద్ధమశాచార్యులు, యోగినులు మాత్రమే వారి 
కుటుంబాలతో గల సంబంధాన్ని తెంచుకోవడంకోసం ఆ కటుంబనామాన్ని 
వదిలి'పెడతారు. 

వివాహమైన తరువాత స్తీ తన భర్య ఇంటీ పేరునుహూడ స్వీకరి స్తు సుందీ, కోనీ 
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సంతకం సెమేటప్పుడు తన భర్త ఇంటిపేరుతోపాటు తన ఇంటిపేరును వాడడం 
పరిపాటి. కనుక న్యాయసమ్మశమైన పత్రాలు మెదలగు వాటిలో ఈరెంటిని 

గిహాస్తారు. వ్యక్తినిరైళంలో (ప్రధమస్తానాన్ని ఆకిమి స్తున్న గృహనామం 
వ్యక్తినామం చివర చాల విరళంగా కన్చి స్తుంది. అమెరికాలో వున్న వై నీయులు 

పాశ్చాత్య (ప్రభావంతో తరచుగా వారి వ్యక్తినామం చివర గృహనామం 
తగిలించుకుంటున్నారు. 

2. జసనీస్ :. “In Ancient times there were two kinds of 

Family names recognised in Japan. ‘kabane’ of ‘Sei, ‘Uji’ or 

Sahi’ both were granted by the sovereign to only a limited 

number and the mass of the people bad no patronymic” 

(Encyclopaedia of Relegion and Ethics, Vol. 9. Family 

n2me5.)పాసీనకాలంలో జపాన్లో గుర్తించబడిన ఇంటి సేర్లు రెండు మాత్రమే. 

1. “కాబనేె” లేక "సెయి 2. “యుజి లేక “షి. ఈ రెండు గృహనామౌలు 

చక్వవ ర్రి చేత అల్పసంఖ్యాకులకు మాత్రమే ఇవ్వబడ్డాయి. మిగిలిన సామాన్య 

(ప్రజలకు పె తృకంగా వచ్చే ఈ కుటుంబనామాలు లేవు, 

అ. కౌబనె : సృష్టిమొదటినుండి “కాబనె” అనే గృహనామం జపానీయు 

ల లో ఉన్నట్లు తెలు స్తుంది. 678.686 (సాంతం వాడై న తెము చకషవ ర్తి 

(యియూు) చాలా రకాలైన ఇంటి పేర్లలో ఎనిమిది 'కాబనె' లను గుర్తించినట్టు 

(ప్రకటించాడు. అవి యాసన్ (Asony, ఇనగి (10291), ఇమికీ (ముర, 

మ విటొ (420110), లన లో. (Mikinoshiy, మురజియొమిల్ (Murajiomil)y, 

సుకునె (Sukune)y. ఆ తరువాత ఈ సంఖ్య (క్రమంగా ఇర వై మూడుకు 

"పెరిగింది. ఈ కుటుంబనా మాలను ధరించిన వ్యక్తియొక్క వృత్తిని పోదాను 

ఇవి తెలియజేసాయి. అంతేగాక వారు ఏ తరగతికి చెందిందీ లేక ఏ కులానికి 

చెరిందీ సూచిస్తాయి. 

ఆ. యుజి :-- ఈ శాఖలోని చాలా ఇంటిపేర్లు చక9వ ర్తిచేత “కాబస' 

_ కుటుంబంలోని ఒకరు లేక అంతకన్నా ఎక్కువమంది వ్యకులకు వారి యొక్క 

(పత్యేకతను, గొప్పదనాన్ని లేక వారి వృత్తిని గుర్తించి యిచ్చిన ఇంటిషేరే, 
వీటిలో మొనొనొబె (24001006), ఓడొ మొ (06090), ఇమ్బే (Imbe), 

నకటొమి (Nakatomi), సౌగ (5082). అతి పాదీనమైనవి. కాని జపాసీయుభ 
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చరితంలో చాలాపి సిద్ధి చెందినవి మినమొటొ (Minamoto, “మైరా (Tairay, 

ప్యూజివార | Fujiwara, టచిబాన (TAaChibana), ఈ నాల్లు కుటుంబనా మాలు 

కూడ ఒకేసారి (ప్రత్యేకమైన 'యుజి శాఖగా పిలవ బడ్డాయి. సుగనార. (6౫8 

waray, కియె హర Kiyoharas, కామె (Kamo), ఊర బి (Urube 3 

అబె (Abe) మొదలై న ఇంటి పేర్లు ప్రసిద్ధి నెందిన యుజి శాఖకు చెందిన వే. 

యుజి శాఖలోని సభ్యుల సంఖ్య నానాటికీ అధికమయ్యేసరికి ఈ “యుజి 
సేరుకు అదనంగా ప్రాంతీయమైన పేరును పెట్టుకున్నారు కనుక వేర్వేరు 

కుటుంబనామాల సంఖ్య పెరిగింది, క్ర శ. 8156లో ‘A record of Kkabane 

2nd టోని (ప్రచురించారు. ఈ రికార్డులో 1182 యుజి పేర్లు ఉన్నాయి. మిగిలినవి 

చాలావరకు అపాంత సంబంధమైన గృహనామాలను (ప్రాంతీయ స్టలనామాలనుండి 

(గ్రహించారు. ఇలా [గహించిన కుటుంబనామాలు గల వారంతా మొదట 'పెద్దదెన 

యుజి శాఖలోని వారేనని తెలు స్తుంది, లిఖిత పూర్వకంగా జపొనీయుల కుటుంబ 

నామాలలో దై నావారి ఇంటి పేర్ల లక్షణాలు కన్ని స్తున్నాయి. జపాసీయులు లేక 

చై నీయలలో ఏదోఒక పద్ధతిని మాత్రమే వారి కుటుంబసభ్యుల అభిరుచి 

ననుసరించి యింటి సేర్షను ([గహించినవారు ఉన్నారు. కొంతమందికి ఒక ఇంటి 

సేరు. మరి కొంతమందికి రెండు లేక మూడుపేర్లు ఉన్నాయి. ఒక్క ఇంటిపేరునే 

వాడే పద్ధతి చైనీయలలో తక్కువగా కిన్బిసుంది. కాని ఎక్కువమందికి 

(పకృతితోనో, (ప్రకృతిలోని వస్తువులతో నో ఎక్కువ సంబంధం ఉన్నట్లు 

తెలు స్తుంది, ఇక [106] =కొలను, ఓడ [oka | = ఓకొండ, కనవా [kawa]= 

నది, “తి లేక “ది [Ta or Da]= నరిపొలం, నొ [౫౦] = పొలం, ముఠా 

[mura | డా (గామం, మొవి [Move] = Greve యమ [yama |] = పర్వతం, 

సుకి [Tsuki] = చందుడు, షు [Shima] = దీవి హర [Hara] = 

బయలు, హయాషి [Hayashi] = అడవి, హి [Hr] = సూర్యుడు, హొషి 

[Hoshi] = నక్షత్రం. జపానీయుల ప్రాచీన కుటుంబనామాలలో కొరియానుండి 

వలస వచ్చిన వారికి ఆప్రాంతం పేరు కన్ని స్తుంది. జపాన్లోని కొరియన్ 

కుటుంబనామాల సంఖ్యను “Record of Kabane and Uji” పేరొంది. 

కుటుంబనామానికి అదనంగా చేర్చిన పేరు కుటుంబనామం తరువాత లిఖించ 
దిడడం గనునించవచ్చు. 



మొదటి భాగం శీ? 

మెంిజి [Meiji] శరం మొదలయ్యేవరకు ఈ రెండు కుటుంబనామాలు 

సామాన్యులకంటె భిన్నంగా అత్యున్నత స్థాయిలోగాని. అత్యున్నత పదవులలోగాని 

ఉన్న వారికీ మాత్రమే ఇవ్వబడ్డాయి . మిగిలిన సామాన్య [ప్రజలకు వ్యక్తినామం 

మాత్రం ఉండేది, మెయిజి శకంలో అందరినీ కుటుంబనామాలు పెట్టుకొమ్మని 

అజ్ఞ జారీచేశారు. అంతేగాక వ్యకినామాలు స్వేచ్చగా మార్చుకోకూడదు అనే 

నియమంకూడ విధించబడింది, ఈ సమయంలో అక్షలాది కుటుంబాలు కుటుంబ 

నామాలను మొదటిసారిగా స్వీకరించాయి. అందువలన ఒకే (గామంలో ఒకే 
కుటుంబనామంగల కుటుంబాలు అనేకం వున్నాయనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు, ఒకే 

ఇంటిపేరుండి. ఒకే (గామళలో నివసి సున్నా, యీ కారణంవలన ఆ కుటుంబాల 

మధ్య బాంధవ్యం కన్పించదు. టోక్యో డై రెక్టరీ [Tokyo Directory] లో 

ఇప్పుడు రికార్డు చేసిన వేర్వేరు కుటుంబనామాల సంఖ్య 4146. జపాన్ దేశం 

మొత్తంలోని “పోస్టల్ చెకొలిసు 4942 గా పేర్కొంది. కాని నేడు వాడుకలో 

వున్న జపానీయుల కుటుంబనామాలసంఖ్య 10.000కు తక్కువ ఉండదు. 

8, కొరియన్ : కొరియన్ల కు కేవలం మూడువందల కుటుంబనామాలు 

మాత్రమే ఉన్నాయి, కొని అందులో “Kim, -Pak, -Yi’ అనే మూడు 

మాత్రమే ఎక్కువ కొరియన్ కుటుంబాలకు ఇంటిపేర్లుగా వ్యవహారంలో 

వున్నాయి, 

భార తీయేత ర గృహనామాలను పెతృకంగా వచ్చినవి, తల్లి పేరుననుసరించి 

ఏర్పడినవి, వృత్తి ననుసరించిన వి, నివాసస్టలాన్ని బట్టి యేర్చడ్ల వి, వ్యకి బాహ్య 

స్వరూపాన్ని బట్టి రూపొందినవి, జంతువుల నాటాలమీద ఎర్పుడ్డవి, మత సంబంధ 

మైనవి అని ఏడు విథాలుగా విభజించవచ్చు. 

Ll; పె తృకంగా లేక తాతము తాతల నుండి వచ్చిన యింటి పర్లు (Patro- 

nymic 01 Ancestors) : 

కుటుంబనామాలు మధ్య యుగాంతంలో అమలులోకి వచ్చాయి. ఇవి 11న 

శతాబ్దికో మొదలయి 16వ శతాబ్దితో పూర్తయ్యాయి వంశాన్నుక్రమంగా వ స్తున్న 
ఇంటి పేర్లు వారి వరశానుబంధాన్నీ, వంళ గొప్పదనాన్ని సూచి సాయి, “Surna- 

mes were very gradually introduced and it is not until the lath 



88 భారతీయేతర భాషలలో ఇంటి పేర్లు 

C. that they begin to become heriditory. Before and frequently 

after this time the surnames as well as the Christian names was 

peculiar to the individual. Now however itis an established 

custom that the Children should known by the fathers name” 

[Everymans Encyclopaedia, Vol. 9] ఇంటిపేర్లు క్రమంగా (ప వేళ పెట్టబడి 

నస్పటికి, అవి 12వ శతాబ్ది తరువాత మాత్రమే వంశపాంంసర్యంగా మారాయి, 

ఈ సమయానికి ముందు అధికంగాను తరువాత తక్కువగాను కై9 స్తవ నామాల 

వలె ఇంటి పేర్లు వ్య కులకు (ప్రత్యేకతను ఆపాదించాయి. ఇప్పుడు మాత్రం తండి) 

“ఫీరుతో పీల్లలు గు ర్రింపదబడడం సుస్థాపిత మైన సం|పదాయంగా వుంది. 

ఐలాండుబోని కొద్ది పాొంంతాలలోను, సోవియట్ యూనియన్లోను 

పైతృకమైన చేరు వ్యకి నామానికి, కుటుంబనామానికి మధ్య చేరుతుంది. రష్యన్ల 

తండ్రిపేరు ఇవాన్ కై 9లోవ్ [Ivan crylov] అయితే ఆతని కొమరుని “పేరు 

‘pytor Ivanovich Krylov’ ఇందులో పైటర్ [Pytor | వ్యకి నామం, 

ఇవానొ విచ్ [Ivanovich] తండి సేరు, కె 9లోవ్ [Krylov] కుటుంబనామం. 

‘Ivan Krylov” యొక్క. కునూ ర్తెపేరు Varavara Ivanovna Krylova. 

తం,డ్రిపేరుకు అనుబంధంగా పురుషునికి “OVih', శ్రీకి “0౪222” అని చేర్చు 
కుంటారు. ఒవిచ్ [OVC] అంపే “501 01” అని, ఒవానా [Ovana] ఆంసే 

‘daughter of’ అనీ అర్హం .ఆఅం'టే కైఏలోవా అనే కుటుంబనామం తండిరినుండి 

స్త్రీపురుషులు ఇద్దరికి సం్మకమి సున్నా పొరుగువారిని, సమకాలీనులను, ఆధికారపు 
హోదాలో వున్న రష్యన్లను సంబోధించేటపుడు వ్యక్తి నామానికి తండి పేరును 
కలిపి పిలుస్తారు. కుటుంబనామానికి ఎక్కువ (పాధాన్యం ఉన్నట్లు కన్పించదు. 

ఆంగ్ల కుటుంబనామాలలో తండిగనుండి సంక్రమించిన పరపదానుబంధాలు 

psuffixes] ఎక్కువగా కన్చిస్తున్నాయి. ఈ పరపదానుబంధం "-301." 
ఉదా 2. డిక్సన్ [Dixon], గిబ్బన్ [Gibson], గిల్బర్ట్ సన్ [silbertson |, 

గగ్బన్ [sregson], గిియర సన్ [Grierson], 'హెనింసన్ [Henryson],. 

రిచ ర్త సన్ [1000164309] రాబిన్ సన్ [Robinson]. పాపీనకుటుంబాలలో పూర్య 

పబానుబంధాలుకూడ కన్పిస్తున్నాయి. పూర్వ్యువవానుబంధం ‘“Fitz-’. ఉదా 

ఫిన్హైరాళ్డ్ [ Fitagerald ]. 

ళ్ 
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మొదటి భాగం ఫ్ర 

“In gcotland and Ireland, gurnames were often formed by 

adding a prefix to the fathers name“ [Young students encyclo- 

026612] స్కాంట్లాండులోని (ప్రజలకు పైతృకంగా వ్యకి నామానికి పూర్వపదాను 
బంధాలు చేరుతాయి. ఉనా :- 'Mac-”, or “వెళంా.. 61౫68౦2 (son of 

Gregor) అని అర్దం, 

ఐరిష్ ప్రజలు '0'* అనే పూర్వపదాన్ని కుమారుడు అనే అర్థంలో 

సంధిసారు. ఉదా :_ 0, ‘Briln=grandson of Briln. ‘Me’ లేక ‘Mae’ 

కూడ పూర్ణపదాను బంధాలుగా చేర్చవచ్చు. 

Welsh పజలు “P' అనే పూర్వపవానుబంధాన్ని చేరుస్తారని పోవెల్ 

‘Powell’ మొదలై న పేర్ల వలన తెలు స్తుంది. 

ఆధునిక (గీకుదేశంలో త౦ండినుండి సంకంమించిన సరపదానుబంధాలు 

కన్పిస్తున్నాయి. ఉదా ౩ డిమ్మటిపోలస్ (Dimitripoulos, - డిమిట్రొయస్ 

(Dimitriousy కొమారుడని అర్థం. అలానే పావడో పోలస్ (229260 

Poulos) - పొవడో కునూరుడు. ఇందులో పోలస్ _ Polos అనే పరపదాను 

బంధం కన్ని స్తుంది. 

చాలామంది (పజలు తమ ఇంటి పేర్లను వారీ తండుల యొక్క వ్యక్తి 

నామాలనుండి (గ్రహిస్తారు అతనియొక్క_ కుమారుడు (501 0) అనే అర్థాన్నిచ్చే 
పదాన్ని పరంపదంగా గాని, పూర్వపడాను బంధంగా గాని చేర్చుకోవడం (పతి 

భాషలోను వుంది. ఐరిష్ (ప్రజలు “౦ిను; జర్మనుపిజలు ‘sohn’, ‘son’ అనే 

పదాలను; స్కాండినేవియన్లు తమపేర్త చివర 5౭1, లేక “501 అనే 

పదాలను; రష్యన్లు, సర్పియన్లు (serbiansy, ‘~ovitch’ అని, రొ మెనియన్లు 

“6501” అనే పదానుబంధాన్ని “కుమారుడు” అనే అర్థంతో హారి సేర్ణచివర 

చేర్చుకుంటారు. 

శానీయొక్క- కుమారుడు “Jంhn$On'. జాక్సన్ Jacksony అని 

ఇంగ్లాండులోను; జాన్స్ (౮౦005,, జోన్సు (Jonesy అని 'వేల్స్లోను; 
pn ళీ 

Jensen, Jansen, Hansen అని డెన్మార్ -లోను ; “200౪102” అని పోలాండ్ 
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లోను, “౫200” అని రష్యా, బల్లేరియాలలోను; ‘Janosfi’ అని హంగేరిలోను; 

‘Mac Eoin’ అని ఐరాండ్ లోను వాడతారు. _501% కు బదులు 5’ అని పెట్టడం 

కూడ కన్ని స్తుంది. Joli కుమారుడు ‘Jంnnes5? లేక ‘Johnson’ అని వేల్స్ 

లోను; “రిచార్డ్” కొడుకు “రిచార్డ్స్' లేక “రిచార్జ్ సన్” అని వ్యవహరిసాదు. వారి 

సంబంధాలను తెలిపే సోదరుడు (brother), Eames [uncle] ‘Eames 

Watmought’ (wats’ brother-in-law ) అని అర్థాన్ని చ్చే సంబంధార్థక 

(ప్రయోగాలు కుటుంబనామాలుగా తక్కువ కన్ని సున్నాయి. పూర్వీకులను 

వర్తించుతున్న పదాలు క టుంబనామ స్టా నాల్లో చాలాచోట్ల కన్చి స్తున్నాయి. 

2. తల్లి పేరు ననుసరించి ఏర్పడ్డవి :_ మాతృస్వామికమైన (Matro- 
nymic పద్దతి కూడ కొన్నిచోట్ల వ్యవహారంలో వుంది. ఈ పద్దతిలో తల్లి నుండి 

కుటుంబనామాను బంధం పిల్లలకు సంకమి స్తుంది. కాని ఇలా తల్లి పేరును 

స్వీకరించిన ఉదాహరణలు తకుగవగా వున్నాయి. మేరి కుమారుడు “42111600” 

గా పిలువబడుతున్నాడు. ఎందుకంటే మేరి “మాల్” (Moll) గా మారుతుంది 

గనుక. అలాగే మార్గరెట్ ప్పుతుడు మార్గరెట్ సన్ (Margaretson) గ వ్యవహ 

రింపబడుతున్నాడు. ఈ పద్ధతి అన్ని సందర్భాలలోను ఖచ్చితంగా అమలులోలేదు. 

స్పెయిన్, లాటిన్ అమెరికాలలో ఈ మాతృస్వామిక పద్దతి అమలులో వుంది. 

వాళ్ళ పెతృకమైన పేరు గ సూచించబడి తరువాత తల్లిపేరు ఉంటుంది. 
స్పానిష్ రచయిత “Antonio Machado Y Ruiz” పేరు ఇందుకు ఒక 

ఉదాహరణ. ఇందులో “రూయిజ్” తల్లి పేరు, 

8. వృత్తిననుసరించి :- మనిషి చేస్తున్న వృత్తిని అనుసరించికూడ 

ఇంటి పెర్లు ఏర్పడ్డాయి. ఆంగ్లభాషలో ఉన్న “092161, కార్పెంటర్ (Carpenter), 

కార్. (Carke), కుక్ (Cooky, మిల్ల ర్ (Mieller ,, మలర్ (Taylor) 

మొదలై న పదాలు ఇందుకు ఉదాహరణలు. అంగ్లేయులలో మనకు ఎక్కువగా 

ఇంటిపేర్లలో కన్సి స్తున్న వృత్తిపరమైన పేరు స్మిత్ (Sith), ఈ స్మిక్ బాక్ 
స్మిత్ (Blacksmith) నుండి ఏర్చడిన రూవమే, ఈ పద్ధతి అనేక దేశాలలో 
కన్చీ స్తుంది. ఈ స్మిత్ అన్న పదం జర్మనీలో “Schmidt”; (పాన్స్లో 

“Lefeore”nm; ఇటలీలో “౯౦1800”, పోలాండ్లో “Kowal”, రష్యాలో 

“Kutznetzvo” అనే రూపాల్లో కన్ని స్తుంది, మధ్యకాలంలో సాధారణంగా 
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ఒక గాంమానికి ఒక్క బాక్ స్మిత్ మాత్రమే ఉండేవాడు. జనులు అతని నేర్పరి 

తనాన్ని చూచి గౌరవించేవారు కనుక అతనికి "స్మత్” అనేపదం వృ త్రినరమైన 

కుటుంబనామంగా చేరింది. 

బెల్ (Belly అనే కుటుంబనామం గంటయొక్క సంకేతాన్ని ఆనుసరించి 

పనిచే సేవారికి వచ్చివుండవచ్చు లేదా గంట తయారుచేసే వానికో లేక గంట 
మోగించేవానిగానో సంబంధం కలిగివుండవచ్చు. ఈ గృహనామం గల న్య కలక 

ఆయా వ స్తువులతో గల సంబంధాన్ని సూచి స్తుంది. ఇసబెల్ (Isbel) అనే 

వ్యకి నామానికి “బెల్” అనేది ముద్దు పేరు. దీనికి, ఆ “బెలొకు సంబంధం 

ఉందేమో: (ప్రావీనమైన (ఫెంచిభాషలో “బెల్” (081) అంపే అందమైన అనే 

అర్హంవుంది. కౌబట్ట అందమైన వారికి ఇది వ్యంగ్యనామం (Niekname) 

కావచ్చు. 

భూస్యాములకో సం పనిచేసినవారంతా తమ తమ వృత్తుల పర్లు కుటుంబ 

నామాలుగా స్వీకరించారు. గొలెలను చక్కగా సంరక్షించిన వానికి, [6602-1616 

కనుక నే అతనిపేరు “షెపర్డ్ (| (Shepherd) = గొప్పల కాపరి అయింది. 

ఆంగ్లంలో “కవాడ్స్” ౮0721649) అనే కుటుంబనామం కూడ కన్చి స్తున్నది. 

కవాడ్ (Coward) అం'సపే పిరికి. కానీ ఈపదం ఇంటిపేరుగా వాడుకోడానికి 

వారేమీ సిగ్గుపడరు.. ఆ పదానికి “Cow-bherd” ఆంపే ఆవులను రక్షించేవాడని 

అర్థం. యూరస్పలోని ఇనుసపనీ వారంతా వారి దేశీయనామాలను పెట్టుకున్నారు, 

(ఫంచి (ప్రజలు విలాసొాలలో మునిగివున్న కొలంలో వారి రథాలను 

(Carriages) కోచస్ (Coaches) అనేవారు. ఈపదం (ఫెంచి పదమైన కోద్' 

(6046) నుండి వచ్చింది. ఆంగ్లో శాక్షన్ (ప్రజలు మరోవైపు వ్యవసాయబండ్లను 

(rough farm carts) వాడేవారు. వీనిని వాగన్ (wagon) లేక “ain” 

అని పిలిచేవారు. కనుకనే నేటికీ కార్టర్ (C2rt61, వెయినర్ (Wainery అనే 

గృహనామాలు మనకు కన్పిస్తున్నాయి. కార్డ్ (C211) తో సంబంధం ఉన్నది 
గనుకనే ఆ కుటుంబీకులకు కార్షర్ (Carter) అనే గృహనామం ఏర్చడింది. 

ఉదా ;- జీమ్మికార్డ ర్ (Jimmy Carter) 
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ధనికలయొక్క వప్తాాలను కుటైవానిని 1211042 “అని నార్మన్ |(ఫెంచిలో 

వాడుతారు. కాని ఇప్పుడు “T21ం1'గ పిలువబడుతున్న ఈసదం చాలామందికి 

కుటుంబనామంగా కన్ని సుంది. ఉదా ;_ ఎలిజబెత్ పేలర్ (Elizabeth Taylor), 

వస్తాలను కుట్టడానికిగాను గుడ్డను సరఫరాచేసిన సేదవజలకుమాాత్రం స్పిన్నర్ 
(Spinner ఫ్ లపల (౫9౭౪6 మొదలై న ప్రాచీన ఆంగ్లపదాలు ఇంటి పేరుగా 

వూ na) రాం 

నిలిచాయి. “క్షార్క్ నన్” (Clarkson) అనే గృహనామానికి క్తర్క్ యొక్క 

కుమారుడు అని అర్హం. ఈపదం ఇక్కడ అతని తండిగయొక ్క- వృ తిని 

సూచి సుంది. 
Pr] 

4. నివాస స్థలనామాలు గృహనామాలుగా ఏర్పడినవి :- ఒక దేశీయుడు 

తన దేశంనుండి మరోదేశానికి వచ్చి అచట స్టిరపడినపుడు వారు తమ నివాస 

స్టలనామాన్ని తెచ్చుకుంటారు. నార్మన్ విజేతల విషయంలో, ఫైమిష్ (Flemishy, 

హభ్యూగొనాట్ (Huguenot) శ ణార్జులు అచట స్రిరపడినపుడు ఈ "సర్లు 

ఎర్చడినట్లు తెలు స్తుంది, 'ఆతరువాక ఆమెరికాకు వెళ్ళిన కొన్ని మిలియన్ల మంది 

వారుచే సున్న వ్యాపారాన్ని లేక ఆయా స్టలనా మాలను అనుసరించి ఇంటి పేర్లు 

స్వికరించారు. విలియం పెన్ (William penn) తన పేరును ఒక చిన్న 

ఆంగ్లేయుల గాగిమంనుండి గ్రహించి, అమెరికాకు వచ్చిన తరువాత ఆ పేరును 
సెన్సిల్వేనియాకు (Pennsylvania) పెట్టాడు, 

మధ్యయుగంలో యూరపులో జరిగిన దాడులవలన స్కాండి నేవియస్లు, 
జర్మన్లు వివిధదేశాలకు వెళ్ళారు. ఇలా వెళ్ళినవాళ్ళు ఆక 9మించుకున్న స్థఅనామాన్ని 

బట్టి (గామమెనా, పట్టణ మైనా దానికీ తమ సొంత పేరు పెట్టారు. ఆ తరువాత 

ఆ స్టలనా మాలన్నీ వారి, ఇంటి సెర్దుగా మారాయి. ఈ విధంగా అనుబంధించిన 

స్టలనా మానుబంధాలు “రంగు” తేక “Thorpe’ పదాలు ఫామ్ (Farm) లేక 

హామైట్ (Bamlety అనే అర్ధాన్ని సున్నాయి. “Thorp” అనే సదంకూడ 
తరచుగా కన్చిస్తుంది. ఈ అనుబంధాలు చేరిన ఇంటి పేర్లు ఇలాఉంటాయి. 
“Winthorp”, “Calthrop”, 

ఈ వర్షానికి చెందిన సపరపదాను బంధమిన విక్ [Wick] కు గామి 
అనీ అర్థం. ఈ పరపదానుబంధాలున్న స్టలనామాలు పీక్ విక్ [Pickwick]. ఈ 
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—“Wick” అనే పదం అప్పుడప్పుడు “॥౦h“”గ కన్సి సుంది. పచ్చగా ఉన్న 
సలం గీన్ విచ్ [Greenwich] అయింది “హామ్”. [-Ham), “టన్” 
ఢా 

[-ton] మొదలై న పరపదాలు ఇంటి పేర్లుగా వున్న స్టలనామాలలో కన్చిసాయి. 

ఉదా :_ డెన్హామ్ [Denham |, వాషింగ్ టన్ [Washington |. టౌన్ (Towny 

అన్న పదానికి టన్ (Tం॥) అనేది పప్రాసీననామం. Ley", “Lee” లేక Lea 

ఆనే పవాలకు పచ్చికబయలు (Me2dంళఅనే అర్థం. ఇదికూడ స్టలనామ౦ చివర 

చోటుచేసుకున్న మరోపదం. స్తలనామాన్ని సూచించే ఇంటిపేరును పరిశీలిస్తే 
వారు ఆయా పొంతాలనుండి వచ్చారని తెలుసుకోవచ్చు. ఊవా ;- వల్లేస్ 

(Wallacey = వేల్స్ (2156) నుండి వచ్చారు. విట్నీ (Whetney) ఇది 

ఇంగ్లాండులోని ఒకపాొొంతం ఆలానే పీల్స్ | Fi6ld5). _బూక్స్ Brookes), 
య G క 

ముర (Murray). వుడ్స్ (Woods), హోర్టేస్ (Hardes), హోమ్స్ 

(Holmes, మొదలై నవి ఇందుకు ఉదాహరణలు. 

ఒక వ్యక్తి పర్వతపొంతంలో నివసిస్తున్నట్లయిశే అతను ఫిన్లాండ్లో 

Mr. మకి (Maki), ఫొన్స్లో Mr. Dumont లేక Mr. Depew అనీ, 

ఇటలీలో Mr. 2012 అని పోలాండ్లో Mr. JUurek, ఇంగ్లండులో Mr. pill 

అనీ వ్యవహరింపబడుతున్నాడు. 

మధ్య యుగంలో కొంతమంది మాత్రమే చదవ గలిగేవారట. అందుకని 

ఆంగడినిగాని, సత్రాన్నిగాని సూచించడానికి వ స్తువుల లేక జంతువుల బొమ్మలను 

సె న్బోర్టులమీద చిత్రించేవారట. ఇక్కడ నివసిస్తున్న లేక పనిచే స్తున్న వారికీ 
బెల్ (belly, నార్ (star), స్వాన్ (swan) మొదలై న గృహనామాలు 

ఎన్బడ్డా wr. ఇంగ్లాండులోని పిిజలు వారి నివాసస్తలాన్ని అనుసరించి వుడ్ 

(wood , లేక్ (Lake), (బూక్ (brook), సోన్ (stone), ఫోర్ట్ (Ford) 

అని పిలువబడుతున్నారు ఊదా _ “ంం౮క” సమీపంలో నివసిస్తున్న తామస్ 

(Thomas) ను తామస్ వుడ్ (Thomas wood) అని వ్యవహరిస్తారు. 

“Middleton”, “Kronenberg” మొదలై న సట్టణాలనుండి వచ్చినవారికి అవి 

గృహనా మాలుగా నిలిచిపోయాయి. అనేక ఆంగ్ల స్టలనా మాలలో “_ Ham”, 

“Thorp”, “_Wic”, “_Worth” అనే సాలు నివసించు అనే అర్హాన్నిస్తూ 

సరసదానుబంధాలుగా నిలిచాయి, 
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“Wealthy land owners of feudal Europe drew their titles 

from the main physical features of their property”. [The New 

Book of Knowledge, Vol. 13. | ప్యూడల్ యూరప్పలోని ధనిక 

భూస్వాములు [పకృతి సంపదనుండి ముఖ్యమైన గృహనామాలను |గహించారు, 

ఉదా 2. లేక్ [Lake] జిల్లాలో నివసి సున్న ఆంగ్లకుటుంబం లేక్ | Lake] 

పొండ్ [Pond] లేక పూల్ [001] అని పిలువ బడేవారు. నీటి సమీపంలో 

వున్న ఇకర ప్రాంతీయలను (బూక్ [Brook |] లేక రివర్స్ [rivers] 

అనేవారు. అ దే(ప దేశంలో స్టిరపడిన ఇతర దేశాలలో వున్న కుటుంబాలను 

స్పెయిన్లో అయితే “Rio”, “Rivera”; జర్మనీలో “5tంrm” అనీ అంటారు, 

ఆంతేకాక “By of”, “By waters” అనే అవ్యయాలుకూడ కన్పిస్తున్నాయి. 

ర, బాహ్య స్వరూపాన్ని బట్టి కు “physical features such 28 per_ 

sons colouring, have frequently contributed family names [The 

new book of knowledge Vol. 13]. వ్యక్తులయొక్క చాహ్యస్వరూవపాన్ని 

బిటి, వారి చేష్టలను, వారి వర్ణాన్ని బట్టికూడ కుటుంబనా మాలు ఏర్పడ్డాయి. మధ్య 

యుగంలో చాలామంది యూరోపియన్లు చిన్న చిన్న గారి మాలలో మాతి మె 

నివసి స్తుందేవారు. కనుక వారికి ఒక్కపేరు మాత్రమే అవసరమయింది. కాని 
(గామంలో (గ్రామస్టులు శిస్తులు కట్టిందీ లేనిదీ (గ్రంధస్థం చేయవలసి 

వచ్చినప్పుడు ఏ రాబర్జు శిస్తుకట్టాడో గుర్తించవలసిన అవసరం ఆగా?మ 
బేఖకునికి [Village clerk | వుంది. అప్పుడతను వర్ణనాత్మక మైన ఒక పదాన్ని 

అతని పేరుకు అతని అభిపాయంతో సంబంధం లేకుండానే తగిలి స్తాడు ఉదా :- 

చినరాబర్హు [Robert, the small జర్మన్ పదమైన “Gross”, “Groth” 

అనే పదాలకు లావెన లేక 'పెద్దవ్యక్తి అని అర్దం. 

“Nickames also often later became surnsmes, such as white, 

Brown, Longfellow etc. which describes the persons appearance“ 

[Childrens Britanica, Vol. 7] వ్యక్తి స్వరూపాన్ని వర్షించే వైట్, బ్రౌన్ 

మొదలై న వ్యంగ్యనామాలు తరువాత తరచుగా ఇంటి పేర్లుగా మార్చుచెందాయి. 

“Reid” “Reed",} “Read”, మొదలై నవి “184” (ఎజుపు] అనే పదానికి 

పూర్యరూసాలుగా ఉండి, ఎబ్జిని కేశాలుగభ వ్యక్తిని సూచిస్తున్నాయి, ఈ ఎట 
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కేశాలున్న వ్యక్తులకు రెడ్ [Red] అనే వ్యంగ్యనామం వచ్చివుంటుంది. నేటికీ 
ఎజ్జటి జుట్టు ఉన్నయువకులకు ఈ'పేరు వాడుకలో ఉంది. ఈ పేరు ఎజ్జకేశాలున్న 

వాళ్ళ కేకొక ఎజ్జటిరంగున్న వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది. ఇంగ్లండులో వీరిని “66, 
‘Reid’ ‘Reed’ ‘Read’ అనీ; జర్మశీలో ‘Roth’ అనీ; (ఫాన్స్లో 

‘Rousseau’ లేక ‘Rouse’ అనీ;, ఇటలీలో ‘R055’ అనీ, ఐర్లాండులో 

‘Flynn అనీ పిలుసారు. ఇంగ్లాండుల్ ‘White ; ఇటలీలో ‘Bianco; 

(ఫాన్స్లో ‘Labalnc’; జర్మనీలో ‘Weiss’ మొదలై న కుటుంబనామ పదాలన్నీ 

తెల్లటిరంగును సూచి స్తున్నాయి. వలస వచ్చిన (ప్రజల వ్యకి నామాలను 

ఉచ్చరించడం కష్టమైనపుడు ఆ వ్యకు లను ఈ రంగులసేర్లతో పిలుసారు. 

పాలిష్ మైనర్లు [Polish miners] పనిచేసుకోవడానికని ఎక్కువసంఖ్యలో 

స్కాట్లాండ్ వచ్చినప్పుడు ఆ “ఫోర్మన్” వారిని వారి పేర్లతో పిలున లేదు. 

వారిని బ్లాక్, బ్రౌన్ మొదలైన షేర్లతో వారియొక్క రంగునుబట్టి మాత్రమే 
పిలవాలని ఆశ్షాపించాడు. 

దా 

18వ శతాబ్దిలో స్కాట్లాండ్లో జాకొబై ట్ల తిరుగుబాటును అచిణ వేసిన 

తరువాత అచ్చటి [ప్రజలను ‘Mac అని' పిలవడం (ప్రమాదకరంగా ఉంది. అందు 

వలన చాలామంది వైట్. బ్లాక్ లేక బౌిన్గా మార్చుకున్నారు. రంగులకే 
పా9ధాన్యాన్ని ఇవ్వకుండ మనిషియొక్క రూపాన్ని, పరిమాణాన్నిబట్ట కహూడ 

ఇంటిపేర్లు ఏర్పడ్డాయని లిటిల్[ 111116], స్మాల్ [3211], పవర్ [Pంwer], 
సాంగ్ [>trong | మొదలైన పదాలవలన తెలుస్తుంది. మనిషి శరీరంలోని 

వివిధ భాగాల సేర్లుకూడ ఇంటి పేర్ల బదులు వాడుకలోకి వచ్చాయి. ‘Brain, 

‘Head’, Legge, ‘Foot’ మొదలై నవి ఈ విభాగానికి చెందినవే, 

6. జంతువులననుసరించి :- ఎవరి లకణాలయితే జంతువుల (ప్రవ ర్రనతో 

పోలిఉంబాయో వారికి ఆయా జంతువుల పేర్లను పెట్టడం కన్చి స్తుంది. జి తులమారి 

తనాన్ని (పడర్శించే వారికి ఆ లక్షణానికి ఎక్కున (పాధాన్యంఇస్తూ ఫాక్స్ [Fox] 

అసీ, పరాకిమంగల వారికి లయన్ [Lion] అసీ, పెద్దమనిషిలా వున్నవారికి 

లాంబ్ [Lamb] అనీ, బలిష్టంగా ఉన్నవారికి బుల్ [Bull] అనీ అంటారు. 

ఉదా:_ఆండూ) [Andrew] నడుపుతున్న సంత్రంగురు సింహం అయితే అతనిని 

ఆండూ) లయన్[Andrew Lion] అని పిలిచేవారు. జంతువుల పేర్లతోనే కాక 
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పక్షుల ప్తేర్షతో కూడ పిలువబడుతున్న బ్లు కని స్తుంది. శక్తిగల లేక బలంగల 

మనిషికి ఈగల్ [22816] లేక ఫాల్కన్ [21002] అనే పదాన్ని తగిలించడం 

సామాన్యం. 

7. మతాన్ననుసరించినవి లేక మత సంబంధమైనవి :_ 18వ శతాబ్ది 

తరువాత, 19వ శతాబ్దిలో ను యూదులు ఇంటి పెర్లు ఎన్నుకున్నారు. ఇవన్నీకూడ 

మతసంబంధమెనే. ‘Kohn’, ‘Cohen’, ‘Cahen’, ‘Kaan’ = priest; 

‘levy’, ‘Lowy’,=Name of the tribe of priest. మత సంబంధంగా మతాధిపతి 

అనీ. మతాధిపకి ధరర గ శాఖ అని అరంయిచ్చే సేరను ఇంటిపేరుగా 
(© ae) ఛ్ 

స్వీకరించారు. 

ఇంటిపేర్లను వర్గీకరించడం చాల క్రి షమెనపని. ఎందుకం పే ఆంగ్లభాషా 

పదాలలో వున్న వర్ష [కమ దోషం వలన [spelling mistakes, ఉచ్చారణా 

లోపాలవలన ఇది కష్టసాధ్యమౌ తుంది. భాష కొత్తగా అక్షరరూపం దాల్చిన 

సమయంలో ఆ పదాలను రచించడంలో అక్షరదోషాన్ని పాటించేవారు కాదు. 
అందువలన ఆ పదాల ఉచ్చారణ అనేక విధాలుగా మారింది. ఒకే దేశంలోని 

ఒర్ జిల్లాకు, మరొక జిల్లాకు ఆపద ఉచ్చారణలో సంబంధం ఉండేదికాదు. 

ఈపదాలు ఎలాంటిమార్పు లేకుండా ఖచ్చితంగా ఉండవు. ఏ వ స్తువునకై నొ 

పేర్లు పెడతా మేతప్ప వానిని స్టీరపరచలేము, అవి మార్పుకు లోనవుతుంటాయి. 

విద్యలేనివారికి, ఎలిజబెత్ కాలంలోని రచయితలకు కూడ “పేరు ఒకరూపంలోనే 
వుండేది. ఈనాడు "షేక్స్పియర్ [Shakespeare | అనేపేరు కనీసం 80 రకాల 

వర్గ క్రమాలతో ము దణలలో కన్ని స్తుంది. (వాచీన పడాలకు ఈనాడు వ్యవహార 

విదూర మైన [obsolete | అర్దాలు కలుగుతున్నాయి. [వాయసగాని యొక్క వివక్ష 

[discretion] మీద వర్హకిమం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకేపేరు ఒక్షేగంథంలో 
వేర్వేరు అక్షరకిమాల్లో కన్పిస్తుంది. కొన్నిపేర్లు గుర్తించదగిన ఆంగ్ల పదాల 

నుండి వచ్చినబ్లు కన్చీ స్తున్నాయి. కాని అవి నిజంగా ఇతరభాషా పదావే. 

ఇంటి పేర్లను గుర్తించడంలో మరికొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. 

ఒక చిన్న పదానికి అనేక అర్జాలున్న సందర్భంలో ఈః సమస్య ఉత్పన్న 

మౌతుంది. డెన్మార్ ,-లోని “210కు. స్కాంట్లాండ్ లోని Bairn’కు చెల్ 
(గె 
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[child] ఆ నేఅర్హం. కాని ఆంగ్లంలో రైతులు పంటను నిల్వచేసే (ప్రదేశాన్ని 
బారన్ [B21n] అంటారు, దీనిని పూర్వం బార్లన్ [Barton] అనేవారు. 

బార్న బాస్ [Barnabas] అనే పదానికి చిన్నరూపం బార్న్ [Barn]. బార్హన్ 

[Barton] లేక బార్నెస్ [Barness | అనే కుటుంబనామాలకు మూలం పె నున్న 

పదాలలో ఎపదమెనా కావచ్చు. 

ఒకపదం అర్థం మారినపుడుకూడ మనకు తికమక కలుగుతుంటుంది. 

సిల్లి [౨] అ నేపడాన్ని 'షేక్ప్రియర్ “గింపుల్” అన్న ఆర్హంలో వాడ తాడేకాని 

పూలిష్ [Foolish] ఆనే ఆర్హంలోకాదు. సీచే [ seeley] కుటుంబంలోని సభ్యు 

లందర్ని సిల్లీ స్ [Sillies | అం కారు. వారిసేరుకు మంచి, అమాయకులు 

[innocents] ఆనీ. ‘breed of fools’ కాదని అర్థం, మరోవె పున వారు 

సముధ సమీపంలో ఉన్న మెదానం [ley] నుండి వచ్చినందుకు వారికి ఆపేరు 

వచ్చివుండవచ్చు. కొన్ని పేర్ల ను వృ ల్రిపరంగాను, _ పరిసరాలను బట్టికాడ 

వివరించవచ్చు. కుండలు చే స్తున్న వాడిని పొటర్ [Potter |] అనవచ్చు. (ఫాన్స్ 

దేశంలోని ‘Portiers నుండి వచ్చినవారినికూడ “90461” అనవచ్చు. అంపే 

ఒకే 'గృహనా మానికి రెండువిధాలుగా వ్యుత్స తులు చెప్పవచ్చు. 

మార్పులు ; 

The British Royal family accepted the name “Windsor” 

only in 1917. This was changed to “Mount batten Windsor” 

for the future members of the family who will not enjoy 

princely status. (The new encyclopaedia Britanica. Vol. 12.) 

(బిటీషు రాజకుటుంబం “విండ్సర్” అనే నామాన్ని 1917లో మాత్రమే అంగీక 

రించింది. భవిష్యత్తులో రాజరికం అనుభవించలేని కుటుంబ సభ్యులకు ఈ పేరు 

మౌంట్ బాటన్ విండ్సర్ [Mount batten Windsor] గా మార్చబడింది. 

విదేశనామాలు తరచుగా (పఖ్యాతిచెందిన పదాలుగా సారుతుంటాయి, 

ఉదా :_ Dutch Roggenfelder (dweller in or a rye field). Dutch 

Roggenfelder > American Rocktfeller. డచ్చిపద'మైన ‘Roggenfelder’ 

అనే కుటుంబనామానికి రై ఫీల్డ్ లోగాని, సమీపంలోగాని నివసించేవారని అర్హం, 

ఈపదం అదే అర్జాన్నిచ్చే అమెరికా పదమైన ‘Rockfeller'm మారింది. 
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అనేక దేశాలలో వివాహం తర్వాత ప్రీ తన గృహనామాన్ని మార్చుకునే 
ఆచారం ఉంది. పెండ్లికుమా రై తన కొత్త ఇంటిసేవతో పాటు తనపూర్వపు 

గృహనామాన్నికూడ జర్మన్ అమెరికన్లు, ఐరిష్ అమెరికన్లలో వలే చేర్చు 

కునేందుకు పశ్చిమజర్మనీలాంటి న్యాయస్థానాలు అనుమతిని ఇచ్చాయి. ఉదా :- 

“Beatrix curzon”. Frederic Cholomondeley_Curzon అని తక్కువగా 

కస్సి సుంది. విడాకులు తీసుకున్న కన్యలు వారి పూర్వపు ఇంటి పేర్లు పెట్టుకో వచ్చు. 

జూలియస్ సీజరు సోదరియైన జూలియా మనుమడు “గేయస్ ఆశ్చైవియస్” 

[Gaius Octavious]ను తన మేనమామ దత్తత స్వీకరించాడు. అప్పుడు ఇతనిని 

“Gaius Julius Caesar Octavianus” గా వ్యవహరించారు, ఒక కుటుంబంలో 

నుండి మరొక కుటుంబంలోనికి స్వీకరించబడిన వ్యక్తి తన పెంపుడు తండ్రి 

లక్రా మూడు సేర్లనూ స్వీకరించాలి. రెండో పేరైన తన వ్యకి నామానికి 

“_జముకో అనే పరపదాన్ని తగిలించుకోవాలి. అందువలన ఆకేవియస్ 

[Octavious] ఆశేవియానన్ [ Octavianus ] అనే పేరుతో వ్యవహరించ 

బడుతూ, తన కుటుంబనా మాన్ని పోగొట్టుకొని దత్తత తీసుకొన్నవారి కుటుంబ 

నామంతో నిలిచిపోతాడు, 

కొంతమంది రోమన్లు తమ పూర్తి పేరును వదులుకుంటున్నారు. _ బానిస 
తనకు స్వేచృనుకలించిన యజమాని పేరుపెట్టుకుంటున్నాడు. మార్కస్ టులియస్ 
సిసిరో [Marcus Tullius Cicero] అనే అతను ఒక సిరియన్ బానిసకు 

స్వేచ్చను కల్లించినందువల్ల ఆ బానిస “Marcus Tullius Ssyrus" అనే 

పేరును (గహించాడు. వీరి వంశంలోని వారికి ఇది కుటుంబనామంగా నిలిచి 
పోయింది. 

తూర్పు యూరపు దేశాలలోని కుటుంబనామాలలో అసాధారణ సరిస్టితులు 

కన్ని స్తున్నాయి. అన్నాక్షి మోవా [Annaklimova] అనే *జకి బాలిక జోసఫ్ 
నొవాక్ [Joseph Novak] ను వివాహం చేసుకుందని అనుకుందాం. వారిద్దరూ 

వారి సహజమైన గృహనామాన్ని అలానే పెట్టుకోవచ్చు. లేక ఆబాలిక జోసఫ్ 
క్రి మోవా [Joseph Klimova] అని తన భర్తఇంటి పేరును తనకు ఇంటిపేరుగా 
"పెట్టుకో వచ్చు. ఈ ఇంటి పేరును మార్చుకోవడం, మార్చుకోకపోవడం అనేవి 

భార్యాభర్తల ఏకాభ్ళిపాయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వీరి ఇంటిపేరే వీరి 



మొదటి భాగం 49 

పిల్ల లకు కూడా కుటుంబనామంగా ఉంటుంది కనుక స్త్రీకి సమానత్వం కల్పించడం 

కోసం ఇలాంటి అవకాశాన్ని కలించినా, ర మ్యావారి పితృస్వామిక వ్యవస్తకు ఇది 
a (a 

ఒక గొడలిపెటు 
* G చు 

స్పెయిన్లోను, లాటిన్ అమెరికాలోను స్రీలు వారి పిల్లలకు కుటుంబ 

నామాన్ని ఎన్నుకునే స్వేచ్చనిస్తారు. తండి) పేరుగాని, తల్లి పేరుగాని, ఇద్దరి పేర్లు 
గాని కుటుంబనామంగా స్వీకరించవచ్చు. విడాకులు తీసుకున్న ఆమెరికన్ మహిళ 

తన భర్హపేరును తీసివేయవచ్చు లేకపోవచ్చు. 

“In regard to family names, the most important regula- 
tion was made at the Council of Trent (1563 రె, It was decreed 

that every parish must keep complete registers of Baptism, with 

the names of the child, parents and grand parents. The new 

system helped to establish the family names. (The new encyclo- 

paedia Britanica Vol. 12, p. 814) 1663లో “కౌన్సిల్ ఆఫ్ ట్రస్ట్” ఒక 
ముఖ్యమైన చట్టాన్ని చేసింది. పతిపారిష్ తమపిల్లల, తల్లి దండు9ల తాతల 
బాప్టిజం పేర్ల పూర్తి రికార్డు తయారు చేసుకోవాలని నియమం విధించింది. ఈ 
కొ త్త పద్దతి ఇంటిపేర్ల నిర్మాణానికి ఏంతో దోహదం చేసింది, 

ఇరవయ్యో శతాబ్దానికి యూరోపియన్ పద్దత యిన వ్యక్తినామఠ -- 

కుటుంబనామం రెంటినీ చేర్చే పద్ధతి ప్రతిచోటా అమలులోకి వచ్చింది. 



cee 
ఇతర భారతీయ భాషలలో ఇంటిపేర్లు 

తెలుగుదేశం చుట్టూ వాడుకలో ఉన్న భాషలమీద తెలుగువారి కుటుంబ 

నామ (పధాపం తక్కువనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే దాదాపు ఏపాంతంలో నూ 

ఆం|ధులకు ఉన్నట్టు (ప్రత్యేకమైన యింటి పేర్లు లేవు. ఒకొ్క(-క్కారికీ ఒకొక్క 

పద్ధతి అమలులోవుంది. ఆంధ దేశం నుండి ఇతర రాష్ట్రాలకు వలసవెళ్ళిన 

ఆంధు)లు కొందరు వారి ఇంటిపేరును నిలుపుకున్నారు. మరికొందరు 

ఆయాపా్ళంతాల ఆచారాలను బట్టి మార్చుకున్నారు. 

ద్రావిడ ఛావలలో ఇంటిపేన్ల ;- ను 

తమిళులకు పారియికంగా ఇంటిపేర్లు కన్పించవు. వీరిలో “తండి పేరు 

ముందు, తరువాత సొంత షే పర్లు ఉంటాయి ఊదా. ః చంది శేఖర వెంకటరామన్, 

వై ద్యనాధ బాలసు బహ్మణ్యం, నల్ల యరాజా కుమారస్వామి రాజా; రామచంద్రరాజు 

జగన్నాధరాజు అని వ్యక్తినామానికి ముందు తండి పేరు కన్ని స్తుంది. క్రీ) గ్నీత 

కల "పరు తండి) పేర్లు. మిగిలినవి వ్యక్తి నామాలు, తెలుగుదేశంనుండి తమిళ 

దేశానికి వలసవెళ్ళిన వారిలో కూడ ఈ ఆచారం కిన్చిస్తుంది. పెళ్ళి అవ్వక 
ముందు కుప్పుస్వామి సుధగా వ్యవహరించబడిన సుధ వివాహానంతరం తండ్రిపేరు 

నదలి మామగారి కుటుంబంలో వారిలాగ తానుకూడ మామగారిపేరు చేర్చుకొని 
రంగనాధ్ సుధగా వ్యవ హరించబడుతుంది. తమిళులలో అయ్యర్, అయ్యంగార్, 

ముదలియార్ మొదలై న కులనామ సూచకాలు ఉన్నప్పటికీ గృహనామం స్థానంలో 

గామనామంగాని, తం|డ్రిపేరుగాని వుంటుంది. ఉదా :- పి.ఏ ఏ. |క్రిష్ణస్వామి 

అయ్యర్, పి.అంపే పట్టమడై (ఇది (గ్రామనామం); ఏ_ అనంత (తండిర పేరు; 

కష్ణస్వామి (వ్యక్తి నామం); అయ్యర్ (కులసూచ్చి. 

కేరళలో మాతృస్వామిక వ్యవస్థ అమలులో ఉన్నందున తల్లీ ఇంటిపేరు 
వ్య క్రి న నామానికి ముందు పెట్టుకోవడం సంప్రదాయం. పాజక్కాల్ పార్వతి 
కుమార్తె పాజక్కాల్ లక్మి అవుతుంది. పార్వతి కుమారునికి కూడ ఆమె 
కటుంబనామం సంకఏమి స్తుంది. పార్వతి భర్తకు మాతం ఇంటిపేరు యిదికాదు _. 

అతనిపెరు మఠతిల్ ఉన్నికి9ష్టన్. ఇతని గృహనామం మఠతిల్, ఈతని సంతతికి 
ఈ యంటిపేరు రాదు. కాని తిరువనంతపురం పాింతంలో ప్రీసంతతి తల్లి 



మొదటి భాగం గ్ట్ | 

“'పీరును, పరుషసంతతి తండి) పేరును వ్యక్తి నామానీకీ ముందు పెట్టుకోవడం 

కన్చి స్తుంది ఉదా ?= 

మన్నత్ శివశంకరన్ (పు చెరుకాట్ గిరిజ (స్త్ర) 

కుమారుడు కుమా 3 

మన్నత్ కిరిష్షక్కమారన్ చెరుకాట్ శశికళ 
ణి 

పాఅస్పుజట్టు, వడ క్కెవిట్టిల్ మొదలై నవి వీరిలో కొన్ని ఇంటి సేర్లు. 

మెసూరు పా9ింతంలో వారికి ఎక్కువగా గాామనామాలే గృహనామాలుగా 

వాడుకలో ఉన్నాయి. తెలుగువారి సం(పదాయంలా వీరికికూడ వ్యకి నామానికి 
ముందు గృహనామం ఉంటుంది. 

ఉదా = కడకల్లు చెన్నప్ప. గిణివారు శివరాజు; అ త్తునూరు చందిప్ప; 

మాచునూరు చంది శేఖరప్ప: ముద్దునూరు బసవలింగప్ప,. 

ఈ "పేర్లలో ని మొదట పదాలన్నీ గాీమనామాలు. రెండో పదాలన్నీ వ్య కి 

నామాలు. గదారు, దాసరు మొదలైనవి కూడ గృహనా మాలుగ ఉన్నాయి. 

ఈ పొంంతంలో వృ త్రినిబట్టి కూడ కుటుంబనామాలు ఉన్నాయి. ఉదా $= 

నాదురు = మంగలి; కొరువురు = మాల; తండే = లంబాడి; మాదురు = 

మాదిగ; కోమటురు = కోవటి మొదలై న కులనామ సూచకాలుకూడ గృహనామ 

స్థానంలో చోటుచేసుకున్నాయి బ్రాహ్మణులకు వారి (గామనాషాలు ఇంటి wa 

ఉంటాయి 'శెటగుచేళంనుండి వెళ్ళిన తెలుగువారికిమాత్రం వారి ఇంటిపే 

వాడుకలో నిలుస్తాయి. 

ద. జన ౧ తజ జి . గడు భాషలలో వబ్రంటి పర్లు ఫ్ 

ఉ తర హిందూదేశంలోని ఇంటి పేర్లన్నీ దాదాపు వృత్తివం మైన వే, ఏీటిని 

వ్యకి నామంచివర జమునాలాల్ బజాజ్, దశరధసందన అగరవార్, రామానంద 

బెనర్జీ, శ్రీమన్నారాయణ sald! లక్ష్మీపతి (తిపాఠీ,  భంభుచంద్ర ముఖర్జి, 



గ్ట్ల్లీ ఇతర భారతీయ భాషలలో ఇంటి పేరు 

బాలగంగాధర తిళక్, సునీతికునూర చటర్తీ, సుమి తానందన్ పంత్, గంగాచరుణ 

దుబే, ఆనే వృ త్రిసూ తిసూచక నామం చివర ర ఛళ్చే అలవాటువుంది. ది. కీెగీత గలవి 

వృత్తిని నూచించేవదాలు, 

మూడు తేక నాల్లు శతాద్దాల క్రితం రాజపుతు)లు సౌరాష్ట్రనికి వచ్చారు. 

చౌహాన్, సావరియా, రారఠోడ్స్ (Rathodsy, టాంక్ (Taunky మొదలై నవి 

అన్నీ గుజరాత్లోని రాజకుటుంబాలు. వీరు పేరుకు తరువాత ఇంటి పేరును 

వాడుతారు. ఉదా :- పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్. ఇందులో చౌహాన్ అనేది ఇంటి పేరు, 
తండి? "పేరు ఇంటిపేరు రెండూ వ్యకినామం తరువాత ఉంటాయి. 

ఉదా :.. నందలాల్ వసంజబి టాంక్ (2061241 VasanJji బుక 

ఇచట నందలాల్ వ్యక్తి నామం, వసంజి తండి పేరు, టాంక్ ఇంటిపేరు. 

భారత్ శాంతిలాల్ సావరియా (Bharat ghantilal Savariay 

భారత్ వ్యకినామం, శాంకిలాల్ తండి?) పేరు, సావరియా ఇంటిపేరు. “కచ్'లో 

ఒకే కులదై వం, ఒకే ఇంటిపేరు వున్న వ్య కులకు వివాహం చేయరు. అంసపే 

వీరి వంశమూలం ఒక్కటేనన్న వుద్దేశంతో అంగీకరించరు వివాహానికి పూర్వం 
తండి) పేరు. తండి ఇంటిపేరు తనే పేరు తర్వాత పెట్టుకున్న గుజరాతీ వనిత 

వివాహానంతరం భర్త పేరు +, అతని ఇంటిపేరు పెట్టుకుంటుంది. వివాహానికి 

పూర్వం వీనా వసంజి టాంక్ (Bina VasanJi Taunk)y అని పిలవబడి, 

వివాహానంత :౦ బీనా జితేం ద్రచావడా (౨102 Jitendra Chawaday అని బీనా 

తనపేరు తరువాత తసభర్త ర్ పెరైన జితేందను, అతని ఇంటిపేరును 

నిలుపుకుంటుం౦ది. ఈ ఇ౦టి"పే పేర్లన్నీ క్షత్రియుల వే. గుజరాత్లోని ఆన్ని 

కులాలలో ఇదే ఆచారం కన్ని స్తుంది. ఇంటిపేర్లు మాతం వేరుగా ఉంటాయి. 

ఉదా :.. మోహనదాస్ కరమ్చంద్ గాంది. 

పిభావతి పానాచంద్ నర్చానా. 

మోహన్దాస్ వ్య క్తినామం, కరమ్ చంద్ తండి? పేరు, గాంధి కుటుంబనామం. 

ను హారాష్ట్రల్లో పేరుకుముంధు తండి” పేరు, చినర ఇంటిపేరు ఉంటుంది. 



ముదటి భాగం ర్ర్లి 

ఉదా $ శివరామ అనంత భండార్కార్ ;: 

తం. పే వ్యనా, ఇం. పే. 

దామోదర్ వినాయక సావర్కర్; 

తం. పే, వ్య.నా. ఇం. పే. 

సిద్ధోజీ ఖఅ9డేరావు మూల్ గాం; 

తం సే. వ్య.నా. ఇం. పే. 

పాండురంగ గోవింద మంగూల్కర్. 

తం. పే. వ్య.నా, ఇం. పే. 

పాండురంగ తండి పేరు, గోవింద వ్యకి నామం, మంగూల్కర్ ఇంటిపేరు, 

మధ్య(పదేశ్ లోని షెడ్యూలుకులాలలో ఆదివాసి, నాగర్, దూబే, చవహాన్, 
చెటస్, కొషివ్, శాస్రీ, చందుర్, షాహు, తివారి మొదలై న పదాలు వ్యక్తి 

నామాల చివర అనుబంధించబడి కుటుంబనామాలుగ వ్యవహరించబడు తున్నాయి. 

వీరు తెలుగు వారుకాదు. 



తెలుగువారి ఇంటిపేరు 
(గా 

తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంటిపేర్లు 

ఆంధిసాహిత్యం సుమారు వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర కలది. ఈ సుదిర్హ మ యిన 

కాలంలో నూరారుమంది కవులు వెలసి వేలాది (గంధాలను వెలయించారు. 

సాహిత్యం జగద్దితం కోసమనీ, విశ్వ(శ్రేయమే. దీని పరమార్థమని సాహిత్య 
విమర్శకులయిన పెద్దలు ఉద్దోషి స్తుంటారు. అంతేకాక సాహిత్యం లోక వృత్తాంత 
(పదర్శకమని కూడా సాహిత్యాభిమానులు పేర్కొంటూ ఉంటారు. (ప్రపంచ 

భాషలలోని అనేక సొాహిత్యాలపట్ల ఈ అభిపాాయం చాలా మట్టుకు 

(ప్రవ ర్తి సుందేమోకాని, తెలుగు సాహిత్యంలో వూతం దీనికి ఆస్కారం 

అంతంతమాత్రమే, అస నాస్తి విచికిత్స అన్ననూ తప్పులేదు. దీనికి హేతువులేవో 

మనకు స్పష్టంగా తెలుసు. తెలుగులోని సాహిత్య వ్యవసాయం ముక్కాలు 

మువ్వీసం పొలు విభాస జీవనులై న (ప్రభువుల సమా [శయంలో పుట్టి పృరుడు 

తీర్చుకున్నందున సామాన్యుల జీవన స్రవంతికి దూరమవడం మొదటి హేతువుగా 
నిర్ణయించవచ్చు. తెలుగుల సాహిత్య సృష్టిలో చాలాభాగం సంస్కృతం నుండి 

అనూదిత మెనందున మన కవుల స్వయాభిరుచుల (ప్రకటనకు గొని, సమకాలిక 

జీవిత రేభాచిత్రణకుగాని అంతగా అనకాశం లేకపోవటం రెండో హేతువుగా 

'పేరో్కోవచ్చు. 

అయినప్పటికీ స్వస్థాన వేష భాషాభిమానులూ,. రసస్రలుబ్ధులూ అయిన 

కవులు కొందరు కొంతలోకొంత సామాజిక జీవన చి త్రణానికి యత్నించకపోలేదు. 
ప్రకృత చర్చా వ్యాపారానికి సంబంధించిన “ఇంటి పే పర్ణ చరిత్రకు సాహిత్యంలో 

అభ్యమ య్యే ఆధార సామగిగి తత్వాన్ని పరిశీలించవలసి ఉంది. కావ్యావతారికా 

భాగాలలోను, ఆశ్వాసాంత గద్యలలోను మన కవులు తమవంశ కథనాన్ని 

కృతి నాయకుల లేక కృతి పేరకుల పోషకుల వంశ కథనాన్ని కావించడం 

సాధారణ విషయం. వంశ పరంపరను అభివర్షించే ఘట్టాలలో సితరుల 

నొమాలూ గృహనామాలూ రాక తస్పవుకదా! 

ఇంటి పేర్లు కొన్ని సాంఘిక రాజకీయ నేపధ్యాలు ఆధారంగా ఏర్భడతాయి, 



మొదటి భాగం ర్ 

ఇంటి పేర్లను ఎన్నిరకాలుగా విభజించవచ్చో చూద్దాం. “స్వభావాన్నీ బట్టి ఇంటి పేర్లు 

1. పౌొరుషనామాలు, 2. వృత్తి బోధకాలు, ౨. గాొమనామాలు, 4. (ప్రసిద్ధులైన 

మూలపురుషుల ప్ప హన ఎర్చడ్డ వి, రీ. నివాసగ్భహోల ఉనికి, నిర్మాణరీతి, వాటి 

పరిసరాలు వగ్రై రాలను బట్టి రూపొందినవి ఇని సూలంగా ఐదువిధాలుగా 

వర్గీకరించవచ్చు అని తూమాటి దొణప్పగారు తమ 'రేడియా (ప్రసంగంలో 

పేర్కొన్నారు. తెలుగు సాహిత్యంలో కన్పించే ఇంటిపేర్లను 1. మూలపురుషుల 
పేర్లతో ఏర్పడినవి; 2. మాతా పితరుల నామధేయాలతో సంబంధంకలవి; 

8. గాంమనామాలు; శ. పౌరుష లేక బిరుదనామాలు; 5. వృత్తులు; 6. జన 

నిరు కులు; 7. మార్పులు అని ఏడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. 

1. మూలపుుమషుల ఉీర్లతో ఏర్పడినవి : 

మొదట వంశ మూలపురుషుల పేర్రతో ఏర్పడ్డవి, ప్రతిభావంతులైన 

పురుషులకు తమ ఇంటి పేర్లు జారిపోయి వ్యకినామాలే వ పంశనా మాలుగా ఏర్పడిన 

వైనం చూద్దాం. 

ప్రమర, చయహానిి శుక్ల, పరిహార అనే నాలుగూ అగ్ని వంశాలు. 

ఈనాల్లు నంశాల రాజులు క్రీ, పూ. 892 సం॥ నుండి క్రీం, శ. 1108 వరకు 

భారత దేశాన్ని పరిపాలించారు. పమరనంళ శ్రేష్టుడు ఏ[కమాదిత్యుడు క్రీం, పూ. 

82 నుండి క్రీ. శ. 18 వరకు పరిపాలించాడు. కీ). శ. 1198లో మహమ్మదీయు 
లతో జరిగిన స్టానేశ్వర యుద్ధంలో ఈనాల్లు వంశాల రాజులూ నశించారు. వీరిలో 
(ప్రమరుడు క్ర. పూ. 892 _ 886 వరకు సరిపాలించాడు గనుక ఈతని తరువాత 

వీరి వంశం పిమర పంశమయింది, చయహాని వంశంలో చయహాని రాజు 

మొదటివాడు. చాళుక్య వంశపు రాజులలో కుక: లేక చాళుక్యరాజు మొదటివాడు. 

సరిహార వంశపు రాజులు కలి 2710 _ 4295 వరకు కలింజపురం (వంగదెశం) 

ను పరిపాలించారు. వీరిలో మొదటిరాజు పరిహార. ఈ వంశాలలోని..మూల 

పృరుషమల పిర్హమీదు గా ఆయానంశాల పేస్ట్ ఏర్పడినట్లు “కలియుగ రాజు 

వంశములు అన్న గంధం వలన తెలు స్తుంది, 

ఆనందగోతికుల వంశనామాన్ని గురించి చూద్దాం. బృహత్సలాయన 

జయనర్మ అనంతరం పల్ల వులు ఆంధు దేశాన్ని ఆక్రమించిన సమయంలో 
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ఆనందగోతింికులు ఆంధ్రదేశంలోని కొన్ని పొంతాలను వశపరుచుకొని పాలించారు, 

గుంటూరు మండలంలోని చేజర్ల లేక కపోతకందరపురము వీరి రాజధాని, 

పితు గోతనామాన్నే వంశనామంగా ధరించారు. ఈ నంశీయులకు మూలపురుషుడు 

ఆనంద మహర్షి. మొదటిరాజు కందరరాజు, (శాస్త్ర, ఆం.నాం. చ; పు. 184). 

ఆనందగో।తికుల మూలపురుషునిపేరు. గోత్రనామం ఒకయేగనుక ఆపేరుతోనే 
వీరు (ప్రసిద్ధి కక్కారు. 

శాలంకాయనులు కూడా గోత్రనామాన్నే వంశనామంగా [(గహాంచారు. 

శాలంకాయనుడు ఒక వేదర్గి, మత్స్యపురాణం, (ప్రవరమంజరి మొదలైన 
(గంథాలవల్ల శాలంకాయనుని విషయం తెలు సంది. శాలంకాయన మహర్షి 

విశ్వామిత్ర సంతతివాడై న శాలంకు లేక శాలంక వంశీయుడు. ఆంధ దేశంలో 
శాలంకాయన రాజులు తమసేర్ల చివర “పద్మ” పదాన్ని చేర్చుకోవడం వల్ల 

పల్లవులు, అనంద గో;త్రికుల వలే వీరుకూడా (బాహ్మణులేనని ఊహించుటకు 

అవకాశమున్నదని బి. యన్. శాస్త్రిగారు పేర్కొన్నారు. 

అనఘం :- వంశంలోని పెద్దవాడై న అనఘయామాత్యునిపేర ఆనఘం అనే 

ఇంటి పేరు వచ్చిందట. 

అయ్యదేవర ము ఆంధ) ప్రముఖులలో దీనబంధు ఢీ ఆయ్యదేవర కౌ శేశ్వరరాపు 

ఆదర్శమూ ర్తులగు మహాపురుషులలో గణింపదగిన వారు. “ఆర్యత్వము (అయ్య -_ 

ఆర్యశబ్ద తదృవము,; దేవత్వము (కన్నడ భాషలోని దేవర = దేవుడు; ఈ 
శత్వము (కౌశేశ్వరుడు ముప్పిరిగొని వారి గృహనామాభిధానములలో గర్భితము 
లగుట ఒక విశేషము”. (శ్రీ. అయ్య; పు, 1). అని (శ్రీ బండారు తమ్మయ్య 
గారు అయ్యదేవర కొశేశ్వరరావు గారి జీవితచరిత్ర భూమికలో పేర్కొన్నారు. 

అవచి :- “అవచి' అనేది ఒక వాణిజ్య కుటుంబానికి చెందిన ఇంటిపేరు. 

అవచి తిస్పయ సెట్టి హరవిలాస కృతిపతి. వీరి ఇంటిపేరు “అవచి” వారు. దక్షిణ 

భారతాన కంపానదీ తీరంలోని కాంచీనగరంలో ఆగర్భ శ్రీమంత్యులెన 
వణిక్పుంగవులెందరో ఉన్నారు. వారిలో ప్రసిద్ధి చెందినవారు ఆవచి వారు. 

వీరు కొండవీటి రెడ్డిరాజుల వైభవ (ప్రాభవాలకు ప్రాపై ద్వీపాంతర వానంచేసూ 
ఆంధ్ర దెశాన్ని సంపదలకు నిలయంగాచేశారు. ఈ వంశీయులు చిజటుతొండనంవి 
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వంశీయులమని చెప్పుకున్నారు. వీరిది కొండిన్య గోతం. పీరు ముఖ్యంగా 

సరకులు, రత్నాలు, సుగంధ |ద్రవ్యాలు, అశ్వాలు, గంధ సింధూరం మొద, లెనవి 

ద్వీపాంతరాల నుండి తీసికొని వచ్చి భారతఖండం అంతటా పంపిణీచే సేవారు. 

“అవచి” అనేది వీరి వంశంలోని ఒక ప్రధాన వ్యక్తినామంగా శ్రీమ ల్లంపల్లి 
సోమ శేఖరశర్మగారు భావి స్తున్నారు. అవచి సెట్టి ప్రోలయ వేమారెడ్డికి (శ్రీపర్వత 

అనని ట్ G 

సోపాన నిర్మాణానికి పాతాళ గంగకు మెట్టు కట్టడానికి గాను ధనం పెట్టుబడి 

పెట్టినట్లు మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర్మగారు తమ “హిస్టరీ అఫ్ రెడ్డి కింగ్ డమ్స్'లో 
న్ అన కాద నః పర్కొన్నందువల్ల నూ, ఆశ్వాసారంభంలో _ 

“శ్రీ పర్వత సోపాన 

స్థాపక వేమకితీశ సామాజ్య శ్రి 
వ్యాపారి ముఖ్య సాన్వయ 

దీపక! యలకాధిరాజ! డేవయతిప్పా” (హర. 8-1). 

అనీ ఉండడంనల అవచి సెట్టి అనే ప్రసిద్ద వ్యకి ఈ వంశమూలపురుమ డె 
ae) లీ pan 

ఉండవచ్చు. ఆవచిసెట్లి పేర “అవచి” అనే గృహనామం ఏర్పడి ఉండవచ్చు. 
యు 

“*.. అవచి దేవయ 

యాపాణికి జనీంచె నభ్యుదయముతో న్ ” (హర.పీ, 18). 

అని (పయోగం కూడ ఉంది, 

గోపాలుని :-- గోపాలుని రామకవి తన వంశాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఎలాంటి 

సంశయానికీ తావివ్వకుండ నన్నయభబ్దు తన వంశంలోని వాడనీ తన పూర్వుడనీ 
కీంది పద్యంలో సృష్టంచే శాడు. 

“__నుద్వంశ కమ ౦ బభివర్డి 0చెద 

ఆ మొద్దల్యమొని వరేణ్యుండు (ప్రకాశమంచె ధరణిన్ 

విజ్ఞాన పారీణుడి ” 

“ఆమౌదల్య సగోత'%ల 

లాము డను పొగ డని యిలిన్ శబ్దసటి 

ష్టామేయ దక్ష శిక్షా 

కాముడు నన్నయజనించె గణనాగణుడై ” 

8] 
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శన 

అనన్న పార్య వంగాం 

బోనిధి సంపూ చందు) పోలికను దయా 
(33) 

సూనగుణాలంకారుడు 

దీనిధి గోపాలు డమిత తేజుడు పుమైన్ ఆం.క.త;సం. పు.59. 

గోపాలుని రామకవి వంశంలో జన్మించిన గోపొలుడు (ప్రసిద్ధి చెందినాడని పె 

పద్యం వలన తెలుస్తుంది గనుక ఇతనిని బట్టి రామకవి గృహనామం గోపాలుని 

వారని వచ్చింది. గోపాలుని రామకవి చితొాంగదా పరిణయ ఆభళ్వాసాంతంలో 

తనను గూర్చి గద్యలో ఇలా రాసుకున్నాడు. “ఇది (శ్రీమదహో బల లక్ష్మీనృసింహ 

కరుణా కటాక్ష వీక్షణ విచక్షణాక్షీణ మహిమా కలిత లలిత కవితా విలాసమృదు 

మధుర వచన రచనా విలాస గోసాలాన్వయాంటో నిధి సరస సన్మాన రామాభిధాన 
ప్రణీతంబై న." అని రాసుకున్న ఇతడు 16వ శతాబ్దివాడు. నన్నయ ఇతని 
నంశ౦వాడు కాదని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. 

"భరతుని బట్ట .౦దుజులు ధారతులై రి రఘుండు హేతువై 

పరగిరి రఘువాఖ్యనల భానుకుల (ప్రభువుల్” 

అన్న రీతిగా ఒక్కాక్క మహాపురుషుని పేరుతో కొంతకాలానికి ఎవరో 
మ హాప్పరుషులు బయలుదేరినట్ల యితే ఆయన పేర ఆ వంశం ప్రసిద్ధికెకుు.తూ 
ఉంటుంది. పీటిని పూర్వో తరాలుగా విడదీస్తే (పతిపూర్వభాగం వ్యకి నామాన్ని, 

ఉత్తర భాగం కలాన్నిగాని తెగనుగాని వృ త్తినిగాని సూచిస్తాయి, _నేని _రాజు 
మొదలై న పరపదాలతో కూడిన ఇంటిపేర్లు యిందుకు ఉదాహరణలు” " 

నేని : కటికనేని, కామినేని పాపినేనిలలోని “నేని ఉ తరభాగంగా గల 
గృహానామాలు 77 అని వెలుగోటి వారి వంశావళి, 72 పవ తాంసి 
పేల్కౌాన్నాయి. “నేని నాయక శబ్బ్దభవం. దీనికి నాయకుడు అనే అరం ఉంది. 
కామినేని చౌదరిగారు కామినేని సంశానికి మూలప్పరుషుడనీ, అందుకే స పంశం 

వారికి కామినేని గృహనామం కలిగిందనీ ఈ కింది సద్యంవలన తెలు స్తుంది. 



'ముదటి భాగం ర్ 

“భరతుని పేర భారత 

వర వంశము భంగి నాత్మవంశము తన సే 

ర రహి వహింప గన్పించెను 

ధరణిన్ (శ్రీకామినేని దగ బొగడొందన్" 

కామినేని నుల్లార్కె చాలా గంధాలు వచించినా ము[దింపబడినవి సద్మవురొాణం, 

శివవురాణం, షట్బుకప ర్తి చరిత మతమే. 

పండితారాధ్యుల "_.  ఆరాధ్యుల వారి తరువాత వారి సంతతి అభివృద్దిచెంది 

ఆరాధ్యగురువంశాలుగా (ప్రసిద్ధి చెంనాయి. పండితారాధ్యుల వాఃన్న ఇంటిపేరు 

గలవారు వేరే ఇంటిపేర్లు గలవారు అయిన ఆరాధ్యులు తాము మల్లి కార్లున 

పండితారాధ్యుని మొదలుకొని నేటివరకు వచ్చిన పంశాలను చూపించే ఎడతెగని 

వంశవృక్షం కన్పించదు. పండితారాధ్యుల వారిలో రెండురకాలవారున్నారు. ఒకరు 

మల్లి కార్జున పండితారాధ్యుని వంశం వారం అంటారు. వారిది గౌతమ గోతం, 

మరొకరు (శ్రీపతి పండితుని వంశప్పవారం అంబారు. వీరిది కిక గతం. 

మెసూరు (ప్రాంతంలోని కొందరు ఆరాధ్యులు తాము మల్లి కొర్గున పండితుని వంశం 

వారమని చెప్పుకుంటారనీ శివత త్వసారంలోని అవతారిక వలన తలు స్తుంది, 

మల్లి కొర్డుని "ఎతు (శ్రీశైల మల్లశ్వరుని చేర, శ్రీశైల మ ల్లికార్డున దేవుని 

ఉపాసించిన తరువాత పుట్టినందున అతనికి మల్లి కౌర్దునుడన్న సరు పెట్టారు. 

కాని ఇతడు ఆరాధ్యమత సాంసచాయక మైన వీరమ హౌశ్వర ఆచార పద్దతిని 

| పతిష్టించిన “పండిత” అనే విశేషనామందేత పి ఇవ బడ్డాడు. 

ఆరాధ్య సంప)దాయానికి చెందినవారు ముగ్గురూ పందితనామ ధేయులె. 
మల్లి కార్డునునకు పూర్వులైన (శ్రీపర పండిత, శివరెంక మంచన పండితులు 

ఇద్దరిలొ ఉన్న సండిత నామ మె వారి తరువాత మల్లి కారుశునకు కూడా వచ్చింది, 

దాకెరామం వద ఉన్న కోటిపల్లి వాడైన ఆరాధ్యుడు ఈతని గురువు .మల్తి కారున 
(త) ళం ర ళం జే 

శనివయో బహ అ SE సీంకరించిన తరువాత శివయోగి _బహ్మచర్యం వదలి గృహస్థాశ్రమం స్వకరిం 

పండితుడయ్యాడు ఈ పండితారాధ్య నామమే వీరి తరువాత వారికి గృహనామంగా 

నిలిచింది. మల్లి కారున పండితారాధ్యుడు గోదావరి జిల్లా దాకెరామ నివాసి. వీరి 

(పాముఖ్యాన్ననుసరించి వీరిపేరే వీరివంశీయులకు ఇంటిపేరయింది, ఏరు వైదిక 

ధర్మానుసారులై వర్షాశిమ ధర్మాలను అనుసరించి కైవమత వ్యా పిచేశారు, 
రా ణ్ ఆకలి ర్వా 



20 శలుగు సొహిత రంలో ఇంటి సేర్లు 

పరశురామపంతుల :- _ (బహ్మవిద్వజ్ఞన గేయ పరశురామ పంతుల 

రామమూర్తి నామ ధేయ.._” (శుక. ఆశ్వాగ; పు. 286) అనే 

అళ్వాసాంత గద్యంలో కవి ఇంటిపేరు పరశురామపంతుల వారు అని తెలు స్తుంది, 

ఆం ధేఏతరులు ఆంధ దేశానికి రాకఫూర్వం వారికి ఇంటి పేర్లు లేకపోయినా, వీరు 

ఇచ్చట స్తిరపడిన తరువాత ఈదేశపు ఆచారానుసారం “యస్మిన్ దేశే యదాచారః” 

అన్నట్లు వీరుకూడా కంమంగా ఇండ్ల పేర్లు ఏర్పరచుకున్నారు. వీరి ఇండ్ల పేర్లు 

ఎక్కువగా గారిమనామాన్ని అనుసరించి, జాతివాచకాన్ని అనుసరించి వచ్చినట్లు 

కని స్తున్నాయి. కొని ఇక్కడ ఆ కుటుంబ యజమాని సేరే గృహనామంగా 
సిర పడడం మనం గమనించవచ్చు. ఈ గృహనామం గురించి ఒక కథవుంది. 

కొరంగజేబు పాదుషా మహారాష్ట్రంపై దండె త్రినపుడు అతని _సెనికులు పెటీ 

బాధలు భరించలేక చాలామంది మహారాష్ట్ర దేశాన్ని విడిచి అన్య పాంతాలకు వలస 

పోయారు. వారిలో దండాపంతు, శ్యామాపంతు, పరశురామపంతు అనే ముగ్గురు 
తమ కుటుంబాలతో ఆం ధ దళానికి వచ్చారట. వారి సంతతి వారికీ [క్రమంగా 

వారిషేర్ణే గృహనామాలయ్యాయి. పరశురామ పంతుల అన్ననామం (గహంచిన 
వారు వరంగల్లుకు సమీపంలోని సెనగవరంలో నివసిస్తూ అక్కడున్న నియోగి 

(బ్రాహ్మణులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏర్చవచుకొని వారుకూడ నియోగులుగ 

ప్యవహరించదబడుతున్నారు. నియోగ (జాహ్మణుల నామాలకు మంతి, అమాత్య 

పదాలు వారిపేర్ల చివర చేర్చడం అనేకచోట్ల కని నుంది. అందుకే లింగమూర్తి 
తన తండి) సేరుకు చివర మంతి అనే పదం చేర్చి రామమంత అని 
పేర్కాన్నాడు. (ప. లిం. జీ; సా. పరశురామ పంత్గారి తాలూకు అని 

వ్యవహరించడం వలస వారికి అది ఇంటిపేరై బహువచన లఅలకారంకూడ ఇంటి 

పేరు చివర వచ్చిచేరింది. 

_పిళ్ళ :- చల్వపిళ్ళ నకసకవి కీ.శ. 1800 [పాతంవాడు. ఈతడు “యామినీ 
పూర్ణతిలకా విలాసము” రచించాడు ఈ ఇంటిపేరు మేలుకోట అనే మ రుపేరుగల 

యాదవా।డిని వెలసిన చెల్వపిళ్ళరాయని నామం. ఈ దేవుడు తనను కొల్చినవారిలో 

కొందరి భక్తికి మెచ్చి పత్యక్ష్షమై వారు “చెల్వపిళ్ళ” అనే ఇంటిపేరుతో 
ఆయురారో గై కశ్వర్యములతో తులదూగేటట్లు వరమిచ్చాడట. ఈ ఇంటి పేరు తనకు 
ఇలా కలిగిందని చెల్ల పిళ్ళ నంసకవి తన వేంకటపేళ్యర విలానంలో ఈ కింది 
పద్యంలో పేరొగన్నాడు, 



మొదటి భాగం గ్ర 

“పవరుల్ కొందరు మేలుకోట గలచె 

ల్వపిళశ్ళరాయండు భ 

క్తి విశేషంబున కాత్మ మెచ్చి కరుణో 

క్రి న్వేగ సొకెత రిం 

చి వరంబిచ్చి మదీయ భక్తులని వా 

Sas వారస 

ర్వ విశేషంబుల వృద్ధిబొండిరిల జె జె 

ల్వ పిళ్ళవారైతగన్ ” (భార, 1946, ఆగస్టు. పు.124). 

తిరుపతి వెంకటకవులలో ఒకరై న వెంకటకశాస్ర్రిగారు ఈ వంశానికి చెం దినవారే. 

_పంగడ /_ es చెన్నాపగడ, తల్లాప్రగడ, మం ్రిప రగడ, విస్సాపిగడ 

మొదలై న ఇంటికే పేర్లలోని “ప్రగడ” మంత్రి అనే అర్హంగల సప్రెగడ నుండి 

ఏర్పడిందే. పెంగడ, పగడ రూపాంతరాలు. రామాపె)గడ జగన్నాధకవి 16వ 
శతాల్ట్ [పారంభంలోని వాడు. ఇతడు (ప్రబంధ రత్నాకరం రదించాడు. 

బెజ్జుల వీరశ్లైవమత వ్యా ప్తిచేసిన బిజ్ఞలుని పేరే తరువాత కొందరికి 

గృహనామమ యినట్లు తెలుస్తుంది. ఇది క కాలక మేణా బిజ్ఞాలగామారి ఉండవచ్చు, 

“సిరుల నొప్పు నలంపురీ సీమ కెల్ల 

నాడ గొడును, దేశాయి నాడకరణ 

మనెడి విఖ్యాతి యెవ్వాని కలరెనత్రడు 

వొల్చె, బిడ్ఞాల పెద తిమ్మ విభుండు”. (౨నర్హ . 1.89 | 

బిజ్హుల తిమ్మ భూపాలుడు (క్రీ శ. 17వ శతాబ్దిలో (ప్రాగటూరు రాజధానిగా 

ఆలంహూరు సీమను పాలించాడు. ఈ వంశం వారికి విజ్ఞుల ఆనే పదం ఇంటి 

సేరుగా ఎర్చడడానికి కారణం అనర్హ రొఘవ పరిష్క- ర కేశవపంతుల నరసింహా 

శాస్త్రిగారు ఇబ్లుచెప్పారు. “కాలాచుర్య వంశీయుడై న బిజ్ఞలవాయడు పశ్చిమ 

చాళుక్యరాజై న తై లపదేవుని జయించి కళ్యాణియందు తన విజయ ధ్వజాన్ని 

సాపించాడు. బసవేశ్వరుడు మంత్రిగ లభించిన తరువాత జై న మతాన్ని వదలి 
తాను శై వాన్ని స్విక రించడ మేగాక దేశమంతా బలాత్కారంగా శై వమతాన్ని 

వ్యాపింసజేయడానికి పూనుకున్నాడు. బసవేశ్వరుడు లేవదీసిన ఈ శైవమత 
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విస్త్టవంవలన బిజ్ఞలుడు రాజధానిలో నిలువలేకపోయాడు. అదికొరణంగ 

కాలచర్యులు చాలస్టలాలు తిరుగడ మెగాక అందినంతవరకు (ప్రతిపాంతంలోను 

శె వాన్ని వ్యాపింపజేసి తమ ఏలుబడి [క్రిందికి తీసుకొన్నారు. ఆసమయంలో 
అలంపహూరు [పొంతం వౌరి స్వాధీన మైన ట్లు అచటి శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. 

ఆలంహూరులోని సూర్యనారాయణ స్వామి _సంభం మీద బిజ్జలుని కుమారుడు 

భుజమల్లుని కాలంలో ఒక వర్తక సంఘం చేసిన దానాన్ని తెలిపే శాసనం 
ఉంది, ఈ కారణంవలన 'బిజ్ఞలని వంశీయులే కాల్మకమం చేత విజ్ఞుల 

వారై ఉంటారు. లేదా విజ్ఞలుడు “నీర నెవమత వ్యా షి పిక్తి ముఖ్యుడవ టం చేత 

కొందరు. వీర శె వంమీద భక్తి చేత అతనిపెరును తమ వంశనామంగా 
"పెట్టుకొని ఉంటారు. మహాపురుషుల నామధేయాలు వంశనామాలుగ మారడం 
కొత్రకాదు. కనుక వరశ్రైవమతాభిమానంతో ఆలంపూరు పాొొంతంలో ఉన్న 
“బిజ్జల” సవాన్ని (గహించగా ఆది కాలక మేణా 'బిజులి గా మారి ఉండవచ్చు. 

ఎక్లైనా ఈ వంశంవారికి కాలాచుర్య సంబంధం దై హికంగా కాకపోయినా, స్నేహ 

సంబంధంగానో, భ క్రిరూపంగానో ఉండి ఉంటుందని ఊహించవచ్చు కాలాచుర్య 
చకంవ ర్తి భుజబలమల్లుని కాలపు శాసనాలు ఆలంపూరు [పాంతంలో ఉన్నట్లు 

పరిశోధకులు తెలసడంవల్ల బిజలవారు పూర్వం శివభక్తులని ఆలంపూరులో ఉన్న 

జంగమ వ ఠాధిపతులు బిజ్ఞలరాయని చిహ్నాలుగల ఘంటా శంఖొలను ధరిస్తూ 

వాటికి సంసొ్కార0 చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ వంశీయులచేత చేయించుకుంటు 

న్నందువలన 'బిజ్ఞాల” పదాన్ని గూర్చి ఇలా ఊహాంచవలసివచ్చింది. 

_భట్ల : _ అదిభబ్ల, న భట్ల విష్ణుభొట్ల గృహనామాలలో సామాన్యంగా 
కన్చి; స్తున్న భట్ల, భొట్ల వైదిక గృహనామాలుగ కచ్చి స్తున్నాయి. సంస్కృతంలోని 
భబటునుండి ఇవి ఏ శృడ్డాయి. వై రూపాలు మార్చుచెంది భట్ట అనేది కూడ ఉ త్త 

కంక గల ఇంటిపే పేరున్నాయి. ఉదా :_ ఆదిభట్ట. హారిక థాపితా మహ 

నారాయణనాను గారి ఇంటిపేరు అదిభట్ట, 'భట్లి శబ్దం పండిత వాచకం. ఆదిభట్ట 
హరిలో అజ్జాడ ఆదిభట్టవారు ను అక క ఆడిభటః 
మొట్ట మొ: a గో తీకులకు ఈ పెరు వచ్చుటకు కారకుడు ఏ మహోపురుషుడో 
తెలియదు (ఆంధ, దినస 2క బరీ. 118405 

_రాజు :- అయ్యలరాజు, కొమ రాజు. చెన్నమరాజా, నీలంరాజు, పోచిరాజు, 
పెగడ రాజు, బె చరాజు రామరాజు గృహనామాలలోసి ఉ తరపదం “రాజూ 

హాలు 
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నియోగి [బాహ్మణులలోను, వెలమ, కమ్మవారిలోకూడ కన్ని స్తుంది. అయ్యలరాజు 

రామభదకవి ఇంటిపేరు అయ్యలరాజు. 

“అయ్యలలాజు తిప్ప సచివా(గణి పర్వతరాజు రామభ 

(ద్రయ్యను భాస్కరా గణీ (బధాన వరుండగు కొండ దీరునిన్ 

జయ్యన( దిమ్మయ (ప్రభుని సత్కం_వితా రచనాఢ్యులైన మా 

యయ్యల రాజ వంశజుల నాది కవీం దుల సన్ను తించెదన్ ” 

(హంస ప 12) 

అయ్యలరాజు వంశపు కుదురు కడప మండఖమందున్నది. ఆచార్య కి. వి. ఆర్, 

నరసింహంగారు రామాభ్యుదయ పీఠికలో రామభ దకవి పూర్వులు తరతరాలనుండి 

కడప మండలంలోని ఒంటిమిట్టలో నివసించాంని, అందువలన ఈ కవి కూడ 

బాల్యంలో యిక్కా డేగడిపి ఉండవచ్చునని భావిఎచారు, 

“చెన్నమరాజు చెన్నమరాజు చెన్నమరాజు బాలకౌంబలకు పొత్రుడు. చారు 

చం[దోదయం అనే ఐదు ఆశ్వాసాల శృంగార (పబంధాన్ని రచించి తాడిప ర్రిలో 

తాను నెలకొల్పిన శ్రీ గోపాల కృష్ణునికి అంకికం ఇచ్చాడు. ఈతని పూర్వులు 

మం'తులె. దండనాయకులై దాత లై యశస్సు నార్జించారు. పూర్వం ఈ వంశం 

వారి ఇంటిపేరు ఆన్మల చింతల వారని, ఆందులో చెన్నమరాజు సు ప్రసిద్దుడె 

నందువలన ఆతనినిబట్టి ఆతని ఇంటిపేరు చెన్నమరాజుగా మారినట్లు ఈ కవి ఈ 

కింద పద్యంలో పేర్కొన్నాడు, 

“__ఆయనవద్య వంశభవ్వలందు ప్రసిద్ధివహించి మించెనా 

(త్రేయ గోత్రుడు సుధీనిధి యన్మల చింతలాన్వయ 
(శ్రీయుతు డర్జి కల్పకము చన్నమరాజు గుణాభిరామిడై ” 

(చారుచం. 1-11 అము దితప త్రి. 

పోతరాజు అనేది ఒక ఇంటిపేరు, ఆంధదేశంలో పోతరాజు అధిక 

(పథ్యాతి పొందినకవి. ఈ భాగవత కరతో అసలు సంబంధం ఉన్నదో లేదో 

తెలియదుగాని పోతరాజు గృహినామంగా గలవారు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నారు. 

వీరు పోతరాజును వారి పూర్వీకుడని చెప్పువంటాకు. అన్షంకి తాలూకా ఏల్నూరు 
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(గ్రామానికి చెందిన హోళరాజువారి వంశం పండిత వంశమేగాని వీరిలో (ప్రసిద్ధి 

చెందినవాడు పోళరాజు రామకవి. ఇతడు భక్తి ర సపూరిత మెన మూడు 

శ శాకాలను, సొవి క్రి చరిత్రను రచించాడు. 

పగడ రాజనే ఇంటిపేరు కృష్ణదేవరాయల కాలంల్ నే ఉంది. 

“పెద్దలైన వారల నిరసింతురా 1 పొగడ రాణి రసా |! విరసా ! తుసా | 

బుసా 1” అని రామలింగ కవి పలికాడు. పొగడ రాజు నరసరాజు అ నేకవి 

పెద్దన మొదలైన క వీశ్వరుల్ని లెక్కచేయకుండా వారి కవిత్యాలలో దోషాలు 

ఉన్నాయని అక్కడక్కడా అనేవాడట. ఒకసారి కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానానికి 

వచ్చి పెద్దనాదుల కన్నా అధికంగా ఆశుకవిత్వం రచిసానని అన్నాడట. స్వతహాగా 

సమర్దుడే అయినా రాయసంలో తనంత వాడునేడని గర్వపదేవాడు. రామలింగడు 

ఇతని గర్వం అణచాడు. పగడ రాజనే పేరు పెగడరాట్ అని వాడబడింది. 

పొగడ రాజనే గృహనామంలో సగంపేరు మార్చి “రాట అని పెట్టుకోవడం 
తమాషా! 

బై చరాజు అనే ఇంటిపేరు కూడా మూలపురుషుని పేరుమీదుగా ఏర్పడిందే. 

బై చరాజు వెంకటనాధుని తాత పేరు బె చభూపాలుడు. ఆతని పేరునుబట్టి ఈ 

ఇంటిపేరు వెలిసింది. బై చరాజు వెంకటనాధుడు పసంచతం రాన్ని రచించాడు. 

రామరాజు రంగప్పరాజు ఆరవీటి రాజులలోని వాడు. ఈయన తండ్రిపేరు 

గాని తాక పేరు గాని వాడక తన ము త్రాత పేరును తసపేరుకు ముందు జోడించాడు. 

ఆదే ఇని ఇంటిపేరయింది. రామరాజు రంగప్పరాజు “సాంబోపాభ్యానము” 

“అనే ఐదాశ్వాసాల కావ్యం రాసి దాని గద్యలో అది “సకల కళాభోజ రామరాజ 

గంగప్ఫరాజ (వణేతం' అని చెప్పాడు. 

సిద్దిరాజు తిమ్మరాజు అశియరాయల మేనల్లుడు. 16వ శతాబ్దివాడు. ఇతడు 
సరమ యోగీవిలాసం రాసి మంగళగిరి పానకాలస్వామికీ అంకిఠం చేసాడు. 

అింగనమఖి :- లింగన మఖి తిరుకొామయ్య సత్యభామా స్వాంత సం 

రచించాడు. ఇకని ఇంటిపేరు లింగనమఖి. మధుర నాయకరాజుల ఆస్థానకవి. 

ఇశడు కాళహ సీ (పాంతంలో యజ్ఞం చేసినప్పటినుండి వారి వంశానికి 

“లింగనమఖి” అనే ఇంటిపేరు వచ్చిందట. లింగనమఖి (శ్రీ కామేశ్వరకని 
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తన 'సత్యభామా స్వాంతనంిలో లింగనమఖి అనే గృహనామాన్ని గూర్చి ఇలా 

చెప్పాడు. తన వంశంలో అనేక ముఖములు(యజ్ఞముల్ఫు ఆచరించిన లింగసమఖి 

(ప్రసిద్దుడవడం వలన ఈతని ఇంటిపేరు లింగనమఖి వారయిందట. ఇతడు 

తన పేరును దాం వీడీకరించుకొని లింగనమభి తిరుకామయ్య అని చెప్పుకున్నాడు. 

శ్రీఅనే శబ్దానికి దొావీడంతో “తిరు అనే పదంవ స్తుంది. ఈతని గృహనామం 
లింగనమఖి వలన వచ్చిందని చెప్పడానికి ఆధారం కన్పించదు. 

లెంక :- శివలెంక అనేది గృహనామం. ఇంక అనే పవానికి సేవకుడు అని 

సాధారణంగా ఆర్షంఉంది. కాని సమయం వచ్చినప్పుడు వి శేషార్ధంకూడ ఉన్నట్లు 

చరితనుబట్ట ఊహాంచదానికి వీలవుతుంది. కాకతీయ (ప్రభువులు తమ కొలువులో 

పనిచే సున్న ఉద్యోగుల పోషణకుగాను నాయంకరాలు ఇచ్చారు. నాయంకరాలు 

అంటే పోషణకె ఇచ్చిన మాన్యాలు, ఇ మాన్యాలను (గ్రహించిన వారికి 

నాయంకరులని పేరు నాయంకరులై న లెంకలు సై న్యాన్ని, అళ్వాలను, గజాలను 

పోగుచేసి తగిన తర్చీదు ఇచ్చి అవసర మైసపుడు (ప్రభువుకు యుద్ధంలో 

తోడ్పడుతూ ఉంటారు. ప్రభువు వీరికి ఇచ్చిన నాయంకరాల ఆవాయంతో 
సె నికులక్కు అశ్వాలకు, ఏనుగులకు కావలసిన ఖర్చు చేస్తుంటారు. నై న్యాభివృప 

చేయటం, (పభువుకు సహాయం చేయడం  అెంకల యొక్క.  విధులుగా 
కొస్సి స్తున్నాయి. లెంకలు అనే పేరుతో సేనానుల మొదలుకొని అడసం ఇచ్చేవారి 

వరకూ కన్సిస్తున్నారు, శివలీలావిలాసం రచించిన కొమ్మన ఇంటిపేరు శివలెంక, 

ఇతడు నిశ్ళంక మంతి మనుమడు. సె లెంకలలో శివనామం కలిగినవాడు 
శివలెంక. ఆ శివలెంక సేరే ఆతని తరువాత వారికి గృహనామంగా ఉండవచ్చు. 

శివలెంక అంటే వనికి భ ప్రడని కూడా అర్థం ఉంది. వీరశైవ సండిత (త్రయంలో 

ఒకడై న మంచజ్ఞకు శివలెంక అనే భక్త బిరుదనామం ఉంది, అందువల్లనే 

శివలెంక మంచన అనీ (ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఆతని వంశంవారు అప్పటినుండి 

శివ లెంక గృహనామం క్లిగ్ని ఉండవచ్చు. 

వరుల:- పరుల అనేవి ఉత్తరపదంగా తీమ్మావరుల, రొమానరుల మొదలై న 
ఇంటి పేర్లున్నాయి. వయుల, వజ్ఞల రూపాంతరాలు. రామావజ్జ ల గృహనామ౦ 

న్య క్తినామ పరంగా వచ్చిందే, రామావజ్జ లుని గృహనామం “కొమరోశి, సుధీ 

9] 
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మాన్ఫ్యుడు, సత్యపచనుడు అయిన రాషూనజ్జ లు పేర తనవంశం ఉప్పొంగే 

టట్టుగా వ్యాసులవారు వరమిచ్చారట. ఆయననుండి వారి వంకీయుల ౫ 
భాగా 

“రామావజ లు అనే ఇంటి పేరు వచ్చిందని రామావజి ల కొండుభట్లు తన 
యు య ట్ర 

“కపిల గోసంవాదంి లోని ఈ కింది పద్యాలో చెప్పాడు. _ 

* “ఆ మౌసీంది కులంమిన 

(శ్రీమతొ్మామరోశి వంశశఖరుడగుచున్ 
రామా సజ్జలు డనగ సు 

ధీమాన్యుండు దయమయ్యు దేజంజెనగన్" 

రామావజ్జలు డాత్మ సత్యపచనారంభ (పచారంబునన 

రామాధీశ్యరుడే యనంగ దన సేన్ వంశముప్పొంగ శు 
అక్ష "వీ ఇల ర పంత లంబు., క్లో ర దామ సమ జెలంగ వ్యాసముని (ప్రక్యిషంబునే సద్వర 

సోమంవీయ నొసంగె సర్వజన సంస్తూయ (ప్రభావమ్మునన్ ". 

ఈ కొండుభట్టు 10వ శతాబ్ది లోని వాడని ఆంధాక విత రంగిణి (గంధక ర్రలు 

నిర్ధారించారు. ఈయన వంశ మూలపుకుషుడై న రామావజ్ఞ్బలు కొండుభస్టుకు రిప 

తర౦వాడై ఉండవచ్చు. కౌబట్ట శ్రతాబ్రి ఒకటికి నాలుగు తరాల చొప్పున వెనుకకు 

లెక్క. వెసి చూసినట్లయితే ఈ ఇంటిపేరు 18వ శతాబ్దిలో పుటినట్లు తెలు నుంది, 
య స రి భో అలనే 

అప్పటినుంచే ఈపాంతం వారికి ఈ గృహనామం న్యా ప్తిలోనికి వచ్చిందని 

తెలు స్తుంది, (ఆం.ప్పు,పూ ప్ప 50). 

శివదేవుని ;:- గణపతి దెవ చక్రవర్తి గురువు విశ్వేళ్వర శివ దేశికులు. 
ఈయన వంశీకులు “శివదేవుని వారు అనే గృహనామంతో ఇస్పుడు వ్యవహరించ 
బడుతున్నారు, 

సాని :- అల్లసాని పెద్దన గృిహినాఘం అలసాని. అల్లసాని లోని “సాని” 
సాపొణి శబ్దంను౦ంట పచ్చింది. పర పూర్వులు పేనాసులుగ పనిచేసి ఉండవచ్చు. 

సాహిణి ళస్టానికి ప్రాకృతంలో అశ్వ సేనానాయకుడు అని అ$ం. “ఆంధు 
పితామహ అల్ల సాని పెద్దన కవిచందుయని. నిను. బిలుచునటి....” అని పెద్దనే 
తన గృహగామూన్ని పేర్కొన్నాడు, 
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పెమ్మసాని వారిది ముగ్గుళ్ళ గోంఏమని, వీరి ఇంటిపేరు ముందు 
పెమ్ముసానివారు కాదని ఆలంవాఎన్సీ వీరి మూలపురుషుడై న ఆలం వెంకటపతి 

నాయుడు నెలరోజుల పసివాడై నపుడు; తల్లిదండులు మరణించగా 

పెమ్మసాని అనే బోనగర్తై ఆలం వెంకటపతి నాయుణ్ణీి పెంచి పెద్దచేసిందని, 
అస్పటినుండి వారి ఇంటిపేరు పెమ్మసానిగా మా హు ్రటవ తెలుస్తుంది. (భారతి, 

1939, సం రపు, 78) హుళక్కి. భాస్కరుడు తన రౌవ్యాన్ని వసి బాయి మారన 

అంకితం ఇచ్చాడు. అతనిని గూర్చి 

అప్పులిడునతడు ఘనుడాా యప్పుడొసగి మరల జెందు నతడురాజా 

బప్పగవలతె సాహిణి మారస్పను డానమున ఘనుడు రాజు నటంచున్ ” 

వృ తిని సూచి సున ఈ సాహిణి ఆపద? హే "సానిగా మారి గృహనామంలో 
ని త 

పరి పచానుబంధ సానా నాన్ని ఆక్రమించింది. 
౮ 

పారంగు :- సౌరంగధరుడు మూలపురుషుడుగా గల వారికి “సారంగు” 

ఇంటి షేరు వచ్చింది. “వై వె జయంతీ విలాసము రచించిన సొరంగు తమ్మయ 

తన గంధ పీశికలో. 

“శ్రీరంగ దామవదంతర 

భూరంగ త్కీ_ ర్లియగుచు బొగడత కెక్కె_న్ 

సారంగధరుడు నిరిత 

సారంగధరుండు కీర్తి సర్వజ్ఞుడిలన్” (వై.వి. 1-11) 

“సారంగధరుడు వెలయగ 

సొరంగునీ వారటంచు సచివాగణులై 

శీరుంబెంపును గాంచి రు 

దారు తనయ్య భవులనగ దద్వంశభవుల్ " (వై.వి.1_18). 

“సారంగు తవ్మమంశత్రి కుమారుడు నరసింహమంక3_” (వై.వి.1_25, 
ఆ a లో 

ఆని సారంగు అశే వం గృహనామంగా కన్పిస్తుంది. గోలొ్యండ నగరానికి 
అణా 

సొరంగు తమ్మయ్య కంణీకం వహించేవాడు. ఈకని తత సారంగధరుడు. 

ఇతడు 17వ శతాబ్ది పాంరంభంి లొని వాడు. రాజరాజనరేందు ని కాలంనాటి 
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సొరంగధర చరిత్రలోని నాయకుడు ఈ గృహనామం కలవారికి మూలప్తరుషుడని 

కొందరి అభిపా9యం, ఈ కథ యదార్హ మా, కల్పితమా అన్న వాదోపవాదాలు 

ఇంకా పూ రికాబేదు. ఏవైనా ఆధారం లేదుకనుక యదార్హంకాదు. 

9, చూతాొపీకేరుల నామధేయా లతో స-బంధం కలపి | 

ఇక మాతాపితరుల నామ దేయాలతో సంబంధం గల వాటిని పరిశీలిద్దాం, 

ఉపనిషద్వాజ్మ్యయంలో సెతం మాతృస్వామిక [(పాధాన్యంగల నామకరణ రీతిని 

బలపరిచే సూచనలు గోచరి స్తున్నాయి. “అధవంగ్ $8 పొతిమాషీప్మతః కాత్యాయని 

పుతాిత్ ... దహ్మణేనమ$” బృహదా. 8-5-2, క, శ అన్న (గంధభాగంలో 

పొతినూషీపుతుడు, కాత్యాయనీ పుత్రుడు, కాణ్వీపు తుడు, కాపీప్ప తుడు, ఆకేయో 

పుత్రుడు, గౌతమీప్పత్రుడు, మొదలై న వ్యక్తి నామాలలో తల్లి పేరు వ్యక్తి నామానికి 
ముందు చేర్చబడుతున్న బ్లు బృహదార ణ్యకోపనిష త్తు పేర్కొంది, ఉపనిషత్తుల్లో 

వైదిక పురుషుల పేర్లు కన్సి స్తున్నాయి. “ఉద్దాలక అరుణిః సవచ్భ", “గార్గీవాచ 
కృపి పపిచ్చ”, "జనకో వై దేహః”,దృ పబాలకీః గార్జ్యః ”, “అజాత శతృంకాళ్యం 

ఉవాచ”, సాంఘిక వ్యవహారంలో ఒక పేరుగల వ్యక్తిని నిర్రశంచ వలసి 
నచ్చినస్పుడు ఆవ్యక్తి సేరుకుముందు సె విధంగా త లిసేరుగాని, తండి" పెరుగాని, 

వంశనామంగాని చేర్చి సూచించేవారని స్పష్టపడుతుంది. 

ఇంటి పేర్లు ఏ్పడడానికి అనేక కారణాలున్నా, వాటి అన్నిటి [పయోజనం 

వ్యకి ని రేశ మే. తాత్కాలిక (పయోజనం కోసం వ్యకి నిరేశం లండి) “పేరుతో 
అవి ట్ అలలే (౮ 

చేయడం సమస్త (ప్రపంచంలోనూ ఉంది. విస్తార మైన తెలుగు సాహిత్యంలో 

సైతం వ్యష్తల పేర్లకు పూర్వభాగాన తండి "పేరును ఉట్టంకించడం అనూచాఎ 

సంపిదాయంగా కన్ని స్తుంది. ఆదికవి నన్నయ నుంచి నేటి దాకా గల తెలుగు 

కౌవ్యాల అవతారికొ భాగాలను, ఆశ్యాసొద్యంత పద్య భాగాలను, అశ్వ్యాసాంత 

గద్యభాగాలను విహంగావలోకనం చే సే ఈ విషయం సృషమౌతుంది. 
జరి డు 

తండిగసేరు వంశనామం మారటం రామాయణ కాలంనాటి కే ఉన్న బ్లు 
మనకు తెలు స్తుంది. కుఖడనే బ్రహ్మప్పుతుని మారుడు కుశసాభుడు. ఇతని 
కుమారుడు విశ్వామితుి డు “కుశవంశంవాడు కనుక క శికుల్ణు య్యూను". " భికుల 

నంళ9 ధం్మిపారాయణంి”. కుళన. శీయిలై న రాజులందరూ (బిహ్మతో సయాన్ములె 
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మహాత్ములు...” అని వాళ్ళీకీ రామయజంలోని బాలకాండలో పేర్కొనబడింది. 

రెడ్డిరాజుల కాలంలో కూడా ఇంటిసేరుకం పే తండి) పేరే ఎక్కువవాడుకలో 
ఉన్నట్లు కిని స్తుంది. ఆిడ్డిరా జ లలో “మి అనే శేస్గన్నవాణ్స చాలామంది 

ఉన్నారు. వాళ్ళను సరిగా గురుపెట్ట కోడానికి వాళ్ళను భండిగ పేరుతో కలిపి 

పిలిచేవారు. కాటయచేముడం'పే కాటయ రెడ్డిగారి కుమా రుడు వేమారెడ్డి అని 

అర్హం. పదకోమటి కేమడంపే షె కోమటి ర వొడి కు వేమారెడ్డి అని 

తండి) పేర తో తమ సేరు అనుబంధించేవారు. 

తెలుగు సాహి త్యాన్నిపరికి స్పై లు “5 నాగాలకు పూర్ణం త ల్రిదండు)ల పేర్లు, 

భ ర్లసేరు చేర్చుతున్న ట్లు తెలు స్తుంది. .. భీమయ గుండమంశిికిన్” (కేయూ, 

1-41) *. మంత్రి పష. గుండ నామా "సూత మణికి (_పెది. 1-44) అని 

కేయూర. లో వ్రశంసించబడ్డ గుండ మంతిపేరు మందు అతని తండి? పే 

కనిపి స్తుంది. ' ..కొమ్మయ తీక్కని గాచుగావుతన్” (పైది.1-2; "= 
-దజజారలాాడానా తలు లతలా. 

తిక_డు” (పె మది: 1. 1-80) అని తిక్కన తం డి -సీరుతో చెప్పబడ్డాడు. . నాగయ 

గన్న ధీవిధిన్? (మార్కుం పీ,1) *...నాగయ గన్న విభుడు, (పైది.12) 

..నాగయ మేచళొరి” పెది. 48), అన్ని మార్కండేయ ష పురాణం —— 

లోని ఉ ఉదాహరణం. ఉత్తర హరివంశ క ర్హయెన నవీన గుణసనాధుడు తాను 

“నాచన సోముడనని” (ప్రకటించు కున్నాడు. (ఉత్తర హరివం. ఆశ్వాగద్య, 

“నాచన సుతుసోము” అని కొక్రో్క-కమును రిచించిన ఎట్ట్లయక వి తన సకలనీతి 

కధావిధానమున పూర్వ కవి స్తుతిలో చెప్పియున్నాడు. దీనిని బట్ట నాచన శబ్దం 

పితృునామ మే అని స్పష్టమోతున్నదని శ్రీచాగంటి శేషయ్యగారు అభి ప్రాయపడ్తారు. 
నాచన అన్నది ఇంటి పేరు మాత్రమె గాక ఇతని తండ్రిపేరు నాచిరాజని ఆంధ 

(ప్రబంధాలలో వాడబడింది. ఒకవేళ న నాచిరాజు వారని కూడ 

చెప్పవచ్చునని (శ్రీ చిలుకూరి వీంభ్యద్రరావు సూచించారు ఈ వాగ్వాదానికి మూలం 

"పెంచుకలదిన్నె శాసనం మాత్రమె. ఆకాలం" ఉన్న సోమనాధులలో '. ౦డి 

ఇతడిని ప్రత్యేకించడానికి నాటి ఆచారాన్ని పొటించి తండిఫపేరతో చేర్చిఉంటారు. 
ఈ కవి తన ఉత్తర హరి వంశంలో “నాచన సోమనాధ పిణీతంబైన అనే 
నాడాడు కనుక ఇది తండి పేకు అని గట్టిగా చెప్పవచ్చు. బ్రైనాధుని కృళ్యవతారి 



గగ తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంటీ పేర్లు 

కలలో “2 పెదయసింగమం తీ' (శృం. గ్ర ae 1-19 ఇట సదథు సింగనా మాత 
ద 

యి 
లం మమమ నానానానంయాలచయాగలు గాహాచుంతననోను. 

వరుడు...” (పైది. Ly “అవచి *వయ తిప్పు...” (హరంవి. 1.1). “దేనయ 

చామిశెటి (ెది' 1-21, “శేవయ తిప్పురాంత కునకు __.* అనీ ఆయాకృతి 

సాధుల, కృతి పతుల ఒంధువుల నమా లకు పూర్వం వారి తండు%ల నామ భెయాలు 

పేరో్కో బడాంు.. “_ఆల్లయ వీరభదునిన్ (కాశీ, we 'దొడయ మల శౌరి” 
(శ య టే. ౧౧ 

(కాశీ 1.28) *__గుండయ నరసింగ జనవిభుండు' , జై పీ. 14 *....ఇందలి 

పూర్వుభాగపు వ్యకి నామాలు తండుంల సేర్లుగా Pre నంతా పోతు 

య. (- నాసి, 1-1), “-ఐతయ కొమ్మమం[తి ( (పది, మ) 39), 

- దగ్గుబల్లి  కవితివ్పయ దుగ్గని , పెది. 1-10) అని దుగ్గన కవి 

ఉతర ల ...నాచన సోము” (క రా. పీ. : నీర్ జస్నమంతి) 
0 0 me 

ఏక, Midas, బసవయ రాఘవుండు , పిస్లువు. in , 'తమ్మయ లింగ విభుడు” 

(పైది. 116) "మ 'మల్హయ ఫీమ నాహూయ' (వీరభ. వి. 1- శర) “మా? 'మాచయ నాగ * 

(పెది 1-28, "నాగయ వెన్నమం|కి' (శృం.శా, [ని “నాచిరాజుని సోము, 

.“నాగవిభు వెన్నామాత్య; (శకుం.స.రి.1-2). ఇవి పిన వీరభద్రుని వాక్కులు, 

బొబళార్యు కందనమంత్రి (సకలనీతి, 1-41. *... నరసవిభు కృష్ణరాయ 
భూనాయకుండు' (పారి. 1_1లో కృష్ణే వరాయల బండి నరసరాజు నూచించ 

బడ్డాడు. “...తిమ్మభూసతి ఈశ్వరుండు” (ఆము నిగ, 6 జటా. 

ఈళ్వరుండు” (మనుచ. 1-21, “....అన్నయమం।తి దేచనిన్ (ఉద్భ 1-6, 
“తిమ్మవిభు గోపమం తి” pay NW “రామానుజయ్య వేదాదిప$ (పాండు, 

న. 

మ ల రామక కృష్ణ 1-25), *....రామ విభు సోమామా త్యునికి 
నాం. రామయ క ంతి” సెది!.. in శ్రీ రంగాధిపు కో 

భూవిభు....” (వస -89y, ‘© eee దరఘయుసనాొద (వాలీ, చ, l- 22), 

| వ తర్ గన లి యున్” పెది. హు గట! ...రాయనమంతి భాస్కరుని 
న. 

కొండా...” (పైడ్కిపు. 61). “గండభూపాలు నరసింహమండలేంద్ర (వైది.,పు' 

18), ie wn కృిష్టరాయా....” (పైడి, ప్ప. 11) “*“....సుగుఖొక5 

పెమ్ముయ సింగ దీముణీ' (వదీి.పు, 69) ఛే గసు5 రాజు తమ్మయ బుక్కారాణా." 
నా 
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(పైద్కిపు.44 , “అల్ల యరెడ్డి వను (ది. 42 ఇట్లు మీది ఉదాహరణ 
+ రి Po జజ 

లనుబట్ట కృతక ర రలు, కృపభ రలు అసి వ్య కుల సేరకు పూల౭భాగా' వారివారి 
అనాను అయన చలి యీ 

పితృనామాలు పేరా గ్రావడం అతి ప్రనిద్దమని నిర్దారించ చ్చు. 

ఇ'పే తలుల పేరు పూఃభాగాసి వచ్చినవారికి ఉదాహరణలు: “..వన్నమ 
a) ౧ ne 

తిక్కని ధమ్యు జేయుతన్” , దశకు. !_ 1). “హోలమ తిక్కడు....” (చాటుప. 

ప్ప.11) అని తల్లుల పెర్గ్లతొ వ్యవహరింప బడ్డారు శాకవాహన రాజులకాలంలో 

కూడ తలి పేరు బిడ్ద లపేర్రరు ముందు కని? సుంది. ఉం ; గొతమీ వు తశాతరరి, 
ళం అజాత ణు 

వాసిషీపుత శివసిరి శాతకరి, గొతమీపు త శ్రీయజ్వశా. కరి. గాతమీ నామాన్ని 
అ ™~ అ ఆః ణ్ 

గురించి నండూరి రామకృషఃా చార్యగారి అభీ పాయంచూద్దాం “గొతమీపుతా 
(aw) bl 

శాత్రకరి తలి బాల శ్రీ శిలాళాసనము నాసికలోప్తళమావి 19సనం॥న కన్ని సుంది 
జి లస i జాలీ 

గొతమీపుతి ఆను విశషణమునకు పండితులు పలువిధముఎ అభిపాయళులు 

చెప్పుచున్నారు. కాళినాసు శాకుంతలములో కణ్వాశమ ఎలో “గౌతమి' కన్చించు 

చున్నది “౧తమి అనిన పరి వాజికాళ మడ ముస స్పీరరించిన సన్యాసిని ౧తమి 

అల్లో a ణా ది నెన్ ౫ ఇ శల” ది ww’ జ * ba ఇ రై a & _ కుర 

పుత౫ శాతకరి ఆగన్భచక్రవ ల చ ఎణింసగ రాణబాల శ్ర గాత! ర 

రాజ్యమును శాసించి ఆగక్ళస్పతునిపేర రాజ్యమేలినని. ఈ వీసమా: పుటుని 
జగదేక వీరునిగ తీర్చిధిద్దినది. ఆకాఎిములోనున్న ఆచారం (పకాంం గౌతమీ 

పుత్రుడు. 24వ ఏట పట్టాభిషిక్తుడై నాడు. అప్పటికి అడు దిగ్విజయించేసిన 

మహావీరుడు, గౌతమియే, స నానిని రాన వీ మాతయగు గన తల్లిసేరు చిర 

జ 
oq 

J 

Sry 
tad 

స్మరణీయము చేయుటకు గాను శాతకర్ణి గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి యని నామ చేయము 

ధరించి యుండవచ్చు. “యధారాజా She యన్నట్లు “ంతవరకు శాతవాహన 
వంశంలో తల్లి పేరు పెట్టుకొనని రాజపుళతు)లు రాజవంశీయులు. గండనాధులు 

కూడ తమ నామములకు ముందు తల్లి పెరు పెట్టుకొను ఆచారము ప్రచారములోకి 

వచ్చియుండును,” (ప్రా. ద. భా చ, పు, 18), 

భ్ ర్ర్లసెరు స్త్రీల చర్హకుముందు కన్చీ సున్న వాటికి ఉవా :_ బమ్మెర 

కేసయ లక క్క_సానికిన్” (భాగ, ప, నీకీ ఇక్కడ లక్కసాని బమ్మెర కేసయ 

ధర్మగేహిని ఆని “....కెసగ తనకు లక్కపూంబ ధగ్మగేహినిగా గమనియె ...* 

(పైది, ప; 22) అన పద ద్యధా.7న్ని బ్య తల్లి దండలు పేర్ల గాక వ్యక్తి 

నిర్ధైశానికి భర్త చేరు కూడ ఇ 1 meee) వం We) లం ; (= అవు ఇసు పూర్జభాగాన నిలుపుశున్నద్లు "భావించవచ్చు. 
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భాగవత షష్ట స్కంధం:0చి యట్టిదే మరొక్క. ఉదాహరణ చూడవచ్చు. 
“పరుచూరి కులశేఖరు కస్వయ మ మ్మడమ్మకున్” (పైది షష, 27) ఈ 

ద (ఇ 

ముమ్మడమ్మ భర్తీ తి స్వయ. “కసా కస్ (ప్రభువున కును ముమ్మడమ్మను సాధ్వి 

యినమ్ములను వెలసె (పై ది, షష 26) అన్న సద్యభాగాన్ని బట్టి ముమ్మడమ్మ 

కస్వయ భార్య అని స్పష్టపడుతున్నది. ఈ ముమ్మడమ్మ కస్వయలు షస్ట్రస్కంధ 

క రయైన ఏర్చూరి సింగయకు తల్లి దండులు. ఇప్పుడు నాగరికత కోసం స్రీలు 
భ ర'పేరు వారి'పెర్ల తరువాత పెట్టుకుఎటున్నారు. కాని సాహిత్యంలో కొందరు 

స్రీలు పురుషుని గౌరి వాన్నిస్తూ వ్యకి నామానికి ముందే భర్త పేరుకు స్థానం 

కల్పించారు. 

కి, (గామనామాలు వా 

తెలుగు సాహత్యంలోని ఇంటి పేర్లను పరిశీలి స్తవాటిలో (గామనామాలనుండి 

ఏర్పడినవే ఎక్కువగా కన్చి సున్నాయి. ఈ వర్షానికి చెందిన గృహనామాలను 

పూర్యోత్తర భాగాలుగా విడదీస్తే ఉత్తర భాగాలు ఆయాపరిసరాల భౌగోళిక 

పరిస్టితులవ లన ఎర్బడినట్టవని మనం గమనించవచ్చు. ఉదా :_ ఊరు, కంటి/, 

గంటి, కుంట,/గుంట, కొండ,/గొండ, కొలను /గొలను, పల్లి, పాటి, (పోలు, 

మంచి, వరం, వాడ, వీడు మొద లెనవి. 

-ఆల :- నంగ్యాల పురాధిపత్యం వహించడం వలన జవంశం౦ వారికి నంద్యాల 

గృహనానుం ఉజింంనటు తెలు సుంది. 
య pan) 

“-వారలలో సరసింగరాజునం 

ద్యాల పురాధిపత్య ఏభవాతి శయంబు వపొం౦చి మించెను. 

--తనవంశ మెల నం 
cn 

ద్యాల పద ప్రసిద్ధ ! దనరారుచు నెంతయు దేజరిల్లగన్”. (కళా, 
1.26). పింగళి సూరన తన అవతారికలో కృతిపతి సంద్యాల కృష్ణభూవల్ల భుని 

వంళాదికాన్ని వర్జిస్తూ పై పద్యం చెప్పాడు. 

క భలళిర నంద్యాల నారి భూపాలకుండో” (కళా, 1-34), 

“నంద్యాల కృృష్ష విభుడు, " (8.189) ఆని నం వ్యాలనుగృహ 

నామంగా కళా పూర్ణోదయంలో పింగళి నూరన సూచించాడు. 
ఆట 
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ఈదర :- ఇది ఒక [గామం. ఈ (గామనామ మే ఇంటిపేరుగా మారింది. 

ఆలు వేల నియోగి శాభాఖ్యం గూడ 

నొంది యవ్వెల నాటి నియోగి శాఖ 

బిధిత మౌనందు సీధర గాామమందు 

వెలసె నొక వంశమదె ఇంటిపేరు గాగ, 'శ్రీ.శం.వి ,అవ.పు,8), 

ఊరు '- ఆలూరు ఉప్పుగొండూరు, గుంటూరు, చెరుకూరుల లోని ఊరు 

శబ్లానికి గాంమం అనే అర్థం. ఊరు యక) బొపవిభ కిక రూసమఘే అట్లూరి, 

ఆతుకూరి, అలూర్హి ఇందులూరి. ఈడూరి ఏర్బ్చూరి కందుకూరి, కట్టమూరి, 

కాండూరిి కాకునూరి, కాళ్ళకూరి గొబ్బూరి, చెందలూర్హి తాడూరి తాw్ఫూర్కి 

దెందులూరి, దేవ లూరి, నండూరి, నెల్లూరి, పాపులూరి మాటూరి, ముసునూర్సి 

మెసూరి, మొరటూరి, రేబూరి, నూరి, విరూరి, సంబటూరి లలోని *ోఊరి”. 

అనుగురాజుతో పాటు తీర్ణయాత) చేయడానికి అతనితో వెళ్ళిన అతని 
బంధువులు డ్మెభ్బారండు గోతాల పార్కు. 12 ఇంప్లపద్మనా యకులతో పాటు అట్లూరి 

వారు, ముట్లూరివారు, ముయ్య్యిరివారు కూడ ఉన్నట్లు పల్నాటి వీర చరిత౦ంద్వారా 
౧౫ మట్, 

తెలు స్తుంది. మొల్ల రామాయణం రచించిన రచయితి) మొల్ల గృహనామం౦ 

“ఆతుకూరి”. 

“గురులింగ జంగమార్చన 

సరుడును శివభ కి రతు(డు చాంధవ రహిత్తు(డున్ 

గురుం డాతుకూరి కేసన 

వరపుతిని మొలయనగ వటలిన గానన్” (మొల్ల .రా,1_11) 
భాం ae) 

అనీ ఆతుకూరి మొల్ల తననుగూర్చి చెప్పుకొంది గనుక మొల్ల గృహనామం 

“ఆతుకూరి” వారని తెలు సుంది. 

ఇందులూరి సోమయ్య కీ),శ.1రిన శతాబ్దికి చెందినవాడు, కాకతిగణసతిదేవ 
చకనరిి వద్ద దండనాధుని గా, మంత్రిగా ఉన్నాడు. ఇందులూరి ఇంటిసేరు 

గాగలవారి పూర్వీకులు ఇందులూరి పుశ శాసనులగుట చేత వీరికి ఈ ఇంటిపేరు 

10] 
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కలిగింది, కాకునూరి ఇంటిపేరు గలవారి పూర్వుడైన సోమయ మధురాపురానికి 

పోయి వేదశాస్త్ర పురాణాది వావాలను కాకునూరింట చేసిన కారణాన ఆ ఇంటీ పేరు 

వచ్చినట్లు ఈ కింది పద్యంవలన తెలుస్తుంది. “ వేదళాస్త్ర పురాణాది వాదములను 

కాకనూరింట. జేసిన కారణమున కాకునూరింట వాడని ఘనత గాంచె "(అప్ప ప) 

అనియు 

“చరిగొండ సీమలో సంతరించెను గాకునూరను 

సర్వాగిహోర మొకటి --” (అవ్పక, ప, 78) అనియు 

అప్పకవి పీఠికలో చేర్కొన్నాడు. అప్పకవి గృహనామం కాకనూరి. ఇతడు 1600 

ఏ౦తంలోని వాడు. కాకునూరింటి వాడని చెప్పి ఆ తరువాతి పద్యంలోనే 

కాకునూరు అను ఆ(గహారం అనుటచే ఈ ఇంటిపేరు గాగిమనామసహూ లేక 
పొరుషనామమా అనే సందేహం కలు లుతుంది. ఇతని వంశమూల పురుషుడు సోమన 

“అభినవ చూత వద్దా. మంలో ఉన్నట్లు వెలు స్తుంది. ఇది మొదరాబాదు రాష ష్ట్రంలోని 

లేమావిళ్ళ అని es కొ త్రమామిడి పల్లి అని కొందరు అభిప్రాయ 

పడుతున్నారు, కాకునూరు అగంసోరం సంపాదించి ఆ ఊరిలోనే ఒక ఇంటనో 

శేక ఆ ఊరిలో అదే ఇంటిపేరుగా గల వారింటనో వాదాలు చేసి పుండపచ్చు. 

ఇది గామనామం, పెరుషనామం రెండునూ అయి ఉండవచ్చు. 

(త 

చెందులూరి ఐతనామాత్యుని గూర్చి దుగ్గన తన నాసికేతో పొఖ్యానంలో 
'ఎలొగాన్నాడు, 

గోల ఆశలు ఫీండా5 విలసెల్ల 4 జెందులూరి_. 

యయిత నామాత్య వరుడు విశ్వవిఖ్యాత యఖడు" (నాౌనీ.1_27) 

దానినీబైట్టి వారి ఇంటిపేరు 'చెందులూరి” అని తెలు సుండి, బెందులూరు గ్రామం 

ఒంగోలు శిల్లాలోఉంది. కొని పభబోధ చందోోదయంలో “ సరు వాయన౦శ వారి” 

ఆని వర్తింప బడినది, ఒకే వ్యక్తికీ రెండు గృహనామాలుండడం ఆశ్చర్యకర 

ఇకని ; గాానుం చెందులూరు గనుక అడే అతని గృహనామ మై 11. 

ఇం౦దులూరి ఇంటి పేలు గురు స్తుకిలో లషణసారసంగ హ హమందు కన్ని స సుంది, 

“చిరథ కిన్ బొగడెన్మ మ 
ఇన 
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దురు నాథుని, చెందులూరి కులపావనునిన్ 
"న 

గరుణానిధి నసరాంత 

హరమూ రిని, ఘనున్సి లింగ నారాధ్యమణీన్ “(లక్షణ సా, 1-4) 

అని దిందులూరి గృహనామం పేరో బడింది. 

అలానే నెల్లూరి గృహనామంగా కలవారికి వారి నివాసమైన వెలూటను 

బటి గృహనామం ఏర్పడింది, 
వ్ర 

“నెల్లూరి ఉరుకాళ మనుజవిభుని” __(వికం,1_20) 

ని నెల్లూరును ఇంటిపేరుగా జక్కన తన విక్రమార్క చరిత్రలోని కవి 
య? 

(పశంసలో పేర్కాన్నాడు, (పాచనాంధు శాసనాలలో ఇది నెలూరు, నెరూరునొడు, 
ఆజ్ భో aa) 

నెలూరుసీమ, నెల్లూరు వణీతమనికాడ చెప్పబడింది. దీనికి వికుము సింగప్పరమని 

నామాంతరం, కేతన దశకుమార చరితలోని (ప్రధమాశ్వాసంలో ఈ పట్టణాన్ని 

(4 

మీ 

ఖల 
ం ట్ట స్స్స్ 

నండూరుకు కొపవిభ క్తిక ఠూవం నండూరి. ఇది గృహనాదుం. నండూరి 

కొమ్మన కీఎ.శ.12వ శతాబ్దివాడు. “వెలనాటి మహామండలేశ్వరుడగు రాజేంద్ర 
చోడుని వ్రముఖమం లి. రాజేంద)చోడుని యాజ్జ్ఞశి మున దాల్చి కొమ్మన మంత్రి 

పాకనాడు ఏకవింశతి సహసుగాంమ ముల గలుపొం చెననియు, శ ౧౧౮౨ నాటి 

బాపట్ల భావనారాయణస్వామి ఆలయ మందలి శాసనము తెలుపుచున్నది. వీరు 

కె నిక గోతం కలిత జప స్తంభసూ(త్రులు. ఆర్వేల నియోగి (బ్రాహ్మణులు, బాపట్లి 

తాలూకొ యందలి నండూరు వాస్తవ్యులు. గుంటూరు, కృష్ణ, గోదానరి మండల 

ములలోని నండూరి వారందరును తొలుత ఈ నండూరు గాామంల్ ని వార 

(దండ నోధులా-పు. 41, కోన వెంకటరాయ శర్మ. 

పొవలూరి. ఇంటిసేరుకూడ పొవృలూరు గారిమం వలన ఏర్పడింది. 

“ఇల గమ్మనాటి లోపల 

ఏలసిల్రీ న పావులూరి విభుడను సూర్యా 

వుల తిలకుడగ వినుత గార్యగోత్ ఎదృవుడన్ ”. 
fy 
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తెలుగున గణిత శాస్త్రం రచించిన మహాకవి పొపలూరి మల్లన. ఇతడు 

పావలూరి గాంమానికి కరణీకం చేశాడు కనుక వీరి గృహనామంకూడ 
“పావులూరి” అయింది. గోదావరి మండల.లోను, బాపట్ల తాలూకొలోను ఈ 

పాప్పలూర నే గాంమాలు ఉన్నట్లు తెలా స్తుంది. 

ముసునూరి ప్రోలయ నాయకుడు మహావీరుడు, సాహసి. చెదరిపోయిన 

నాయకులను ఆతడు తన నాయకత్వం[క్రింద చేరదీసి మ హమ్మదీయులపె 

తిరుగుబాటు చేశాడు. [పరాపరు[దిని డెబ్రైఐదుగురు సామంత నాయకులలో 
(పోలఅయనాయకుడు ఒకడు. మసునూరి (పోలయనాయకుని చిరు విన్నంతనే 

యువనులు వణీకేవారట, 

మొరటూరి అరుణాచలంగారు. (1881 _ 95) భరత శాస్ర ప్రవీణులు, 
త్యాగరాజుశిమ్యుడు. ఇతని సూ ర్తి పేరు స్వర కళానిధి పట్టాభి అరుణాచలం. అచ్యుత 

సముుదం లేక 'మొరటూరు”* అనే (గాడూన్ని యీనాంగ పొందినందున ఈ 

ఇంటిపేరు ఇతనికీ కల్లినట్లు తెలుస్తుంది. 

వల్లూరు గృహనామం, వారికీ ఎలాపచ్చిందో వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు 

గారు ఇలా పేర్కొన్నారు, “మా వంశమువారు మొదట నెల్లూరు జిల్లాలోనుండి 

ఇప్పుడు గుంటూరు జిల్లాలో చేర్చబడిన వంగవోలు దగ్గర వల్లూరు గ్భొమస్టులు. 

మాఇంటిపేరిటి వారు, ఇతర గోతముల వారనేక నుంది యున్నారు గాని, వారు 

బాపట్ల, నరసరావుపేట, నరసాపురం మొదలగు పట్టణముల సమీసముననున్న 
వల్లూరు గాగిమములను బట్టి వారి ఇంటిపేర్లు కూడ మావలనే ఏ్పోడినవి”, 

(వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు- స్వీయచరిత్ర, పు.1). ఒకే ఇంటిపేరున్నా 
వేర్వేరు గోతరిములుగల వారి వంశాలకు ఆ గృహనామాలు గాాంమనామ 

సంబంధాలుగా ఎలావచ్చాయో చూపించారు, 

ఈ [గామనామౌాలలో ఉ త్రరపదంగా గల “ఊరి అనేది కొలది మార్చు 
చెంది “ఊరి అనికూడ ఇంటిపేరుగా ఉన్నట్లు కన్ని సుంది. అన్న విభుని 

గృహనామం ఊరె (ఊర వారు. వీరు శివారాధన తత్సరులు, అర్థిజనకల్ప 

భూరడుహులు, ఉఊరా(గహారమున నివసించుటచేక వీరికి ఊరె (ఊర) అనే గృహ 
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నామం ఏర్పడినట్లు తో స్తుంది. వీరి వంశానికి మూలపురుషుడై న పెద్దనమం| తి 

ఊరాగహోర నివాసి అనియు, ఈశపదపద్మ ధ్యాన, సంవిధాన విశాంతుడనీ 

ఉద్భటారాధ్య చరిత్రలో వరింపబడింది. 
లి 

కౌక్సు :- బాకు ఒక గృహనావ౦. ఇదికూడ బౌకు గా మాన్నిబట్ట ఏర్పడింే, 

“ ఆతిమ్మనృపతి భూకౌం 

తాతిలకంబై న యవుకు దానేలుచువి 

ఖ్యాతిగ నస్పురి పేరన్ 
(బ్రీతిని దన కులము వెలయ జెంపొంది మహిన్” అని 

రామరాజీయంలో 'పేర్కోబడింది. “అవుకు (కొకు గ్రామం కర్నూలు జిల్లాలోని 

కోయిలకుంట్ల తాలూకాలో నున్నది. అళియ రామరాయల పెద్దతం డ్రియగు 

తిమ్మరాజు అవుకు పురమును నిర్మించి ఆ సీమకు ప్రభువై నప్పటి నుండియు 

అతని సంతతివారికి అవుకు వారని ఇంటి పేరు వచ్చినట్లు తెలియుచున్నది. ఈ 

అవుకు సీమ విజయనగర సా్నామాజ్యకాలంలో నేటి కోయిలకుంట్ల శిరువెళ్ళ 

తాలూకా (ప్రాంతమై యుండును,” అని కుందూరి వారి తీర్చు, (పా. ఆం, చా, 

భూ. శీ భా. పు. 16) 

-కంటి/ -గంటి : ఈడ్చుగంటి, పానుగంటి, పొన్నాకంటి, బొమ్మకంటి, 

వెన్నెలకంటి అనే ఇంటి పేర్ల లోని “కంటి / “గంటి” అనేవి గా9మనామాలై న 

ఈడ్చుగల్లు, పొన్నెకల్లు, బొమ్మకల్లులకు ఉ త్రరసదమైన “కల్లు'నుండి ఎర్చడిన వే, 
ఈ'కల్లు శిలావాచకం. పానుగంటి ఉదయావ నీశుడు పండితారాధ్యుని సమకాలికుడు, 
చోడ వంశంవాడు. ఇతడు పానుగల్లును పరిపాలిస్తున్న సమయంలోనే (1760) 
పండితుడు ఈ దేశాన్ని దర్శించడానికి వచ్చినట్లు శాసనాలవలన తెలు స్తుంది. 

తెనుగు లో మొదటి అచ్చతెనుగు కావ్యమైన యయాతి చరిత) కృతికర్త 
తెలగనార్యుని ఇంటి సేరు పొన్నెగంటి. 

విష్ణపురాణమును తెనీగిఐచిన వెన్నె అకంటి సూరయకవి నియోగి 

(బాహ్మణుడు. 

"కవిత పుట్రిల్లు వెన్నెలకంటి ఇల్లు.“ ననెడు పొౌరుషనామ దేయం బునిలి'పె= 

-__“సూర నామాత్యవరుడు”. (అంధ (్ర్రీ,వి,పీ.పు.ర్ 
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“వెన్నెలకంటి సూర్యుడు వివేక గుణాఢ్యుడు” అని విక్రమార్క చరితిలో 
వెన్నెలకంటి గృహనామాన్ని జక్కన చేరొ-న్నాడు, 

ఇరతథ్సి :. కాకతీయుల నంశనామం కాకిత, కాకెత, కాక ర్వ, కాకతి అన్న వివిధ 

రూపాల్లో కనబడుతుంది. ఈ వంశం నామం వీరికి ఎలా కలిగిందన్న అనుమానం 

కలుగుతుంది. తెలుగువారిలో సాధారణంగా ఇంటిపేర్లు గాంమనామాల్ని బట్టి 

ఏర్పడుతుంటాయి. వారు ఆరాధించిన ఒ వతాలను బట్టకూడ ఇంటి పేరు వంటి 

ఉపపదాలు ఏర్పడవచ్చు. కాకతి అనే ఊరు పేరును బట్లిగాని, కాకలి అనే దేవతను 

బట్టిగాని కాక తీయ లకు ఆపేరు వచ్చివుండవచ్చు. విద్యానాథుడు రచించిన (ప్రతాప 

రుదయకోభూషణం అనే అలంకార శాస్త్రగింధానికి వ్యాఖ్యానం కై సేసిన 

కుమార స్వామి సోమ పీథి “కాకతి” ఆన్న కుల దై వాన్ని ఆరాధించడం చేత వారు 

కాక శీయులు అమి.సట్లు ఏవరించారు. కీషడాభిరామం అనే గ9ింథం బయలుదేరే 

కొలాని శే కాకతమ్మ అనే దైవతం ఉన్నట్లు తో స్తుంది. “కాశతమ్మ "కు పె దోడు 

“ఏకవీర” అని యిందులో వర్ణించబడింది. అనుమకొండ దుర్గంలోని కొండమీది 

పద్మాశ్సీ దేవే కొకత మ్మా లేక ఈ దేవతకు వేరే ఆలయం ఉండేదో తెలియదు, 

రాజమ హేంద్రవర  రెడ్డిరాజ్యాన్ని పరిపాలించిన వీరభ ద్రారెడ్డిత ల్లీ అనిత ల్లి 

వేయించిన కలువచేరు శాసనంలో కాకతీయులు గుమ్మడి తీగెకు పుట్టినట్టు ఒక 
అద్భుత వృత్తాంతం చెప్పబడింది. దీనికి సంవాది యైన కధనమే సి్ధశ్వర చరిత్ర 

లోనూ కనబడుతుంది, ఈ వంశ మూలపురుషుడై స మాధవవర్మ యొక్క 

కుమారుడు పద్మ సేనుడనే రాజు సంతానం బేకపోవడంచేత అనుమకొండ 

పద్మా&ీని కూ ష్మాండాలతో పూజించాడట. కూ ప్కాండ మంటే గుమ్మడికాయ, 

ఆశేవి ఆన్నుగహం వల్ల పద్మ సేనుడికి కొడుకు గలిగాడు. ఈ వృతా౦ంపమే 

కలునచేరు శాసనంలో గుమ్మడి తీగ కథగా సాక్షెత్కరి స్తున్నది. “కాకతి” (గ్రామ 
దేవతి కాకకమ్మ కావచ్చు. మొ తంమీద కాకతి గామ సం బంధం చేతనే వీరు 

కాక తీయులు అయి ఉండడం విశ్వసనీయంగా ఉంది. ఈ వంశీయుడై న త్రిభువస 

మలి బేతరాజు అనబడే రెండవ బేతరాజు కశ. 1075 _ 1111 కాజీపేట 

శాసనంలో ఉన రాతయైన బేతరాజును గూర్చి “సామంతవిష్టి వంశః (శ్రీమాన్ 

కాకటి పురాధినాథోబేతః” అని చెక్కించాడు. కాకతి వంశానికి 'మూలపురుషుడై న 

లుతనిని సామంక విష్షివంశంవాడని, కాశతిప్పరాధినాధుడసీ చెప్పబడడం గమనించ 

దిగింది. రేచర్ల పద్మనాయకులు ఆఅబినగంటి పురవరాధీశ్వరాధిశ్వరా"” అనీ, 
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చోడవంశం వారు ఒరయూరు పురవరాధీశ్వరులసీ వేయించుకున్న '్లే వీరిది కూడ 

కాకఠిపర ము అయివుంటుంది. 

ఈ వంశంలో మొదటి చెతరాజుకు పూర్వం మరోవ్యక్తి కన్పిస Ue 

అతడు కాక ర గుండ్యకన. ఇకిడు తూర్పు చాణుక్యుడు. గుండ్యన ఇంటి'ప పేరెన 

కాక క] దం కొంత సంస్కృృతీకరణం చెందినట్లు తోస్తుంది. (గాలి న: సయ్య 

ల లేక క (పభంఎనం ఆహో బలపతి అయినట్లు) కాకతి గుండయ కాక ర్య 

న అనే పౌంఢనామంతో “a ఆశ్చర్యం లేదు. ఈతని కులం 

సామంత ఒద్దవంశం. వడ్డాదికి సమిపంలో కాకతి” అనేగా? సమం ఉందని చిలుకూరి 

పరభదరావు ప. గుర్తించారు, శక పు.4) sss “కాకతి” అనే 

గాంమనామమే వీరి వం% నామమ యి గృహనామంగా వ్యవహరి సున్నారని 
అనవచ్చు. 

కుంట | _గుంట్ర :- చింతకుంట, చింకగుంట, తూనుగుంట, దూబగుంట 

మొదలె న గృహనా మాలలో శ్యాసనాద భేకాలతో (ప్రవ ర్ తమవుతున్న “కుంట ”కు 
రు అణాల 

గొయ్యి అనే అర్థం ఉంది. దూబగుంట నారాయణ కవి పంచ తంకా)న్ని 

ఆంధింలొ పద్యకావ్యంగా రచించాడు. ఈతడు దూబగుంట పురశాసనుడని 

చెప్పుకున్నాడు. అందుకే ఈతని ఇంటిపేరు దూబగుంట వారని ప్రసిద్ధిచెందింది. 
కాని కవి ఇంటిపేరు “పబంధవాచకాభరణం” వారెసిబ్దు ఈ కీంది పద్యంలో 

Se యా" 

'పర్కొన్నాడు. 

“__|పబంధవాచకా 

భరణము నాగమాంబకును (బహ్మయమంశీ9కి నాత్మసంభపున్ 

సరసుని దూబగుంట పుగశాసను నారయ నామ ధేయునిన్” 

(ప్రబంధవాచకాభర ణశబ్దం విశేషణ మైనా కానచ్చు లేక భావతము, వె యాకరణము 

అనే ఇంటిపేరవలే గృహనామమె ఉండవచ్చు. జనమంచి శేషాది శర్మగారు 
భు రాం 

పంచతంత్ర ప్ఠికలో “ఉదయగిరి సమీపంలో ఉన్న దూబగుంట పాాంత తంలో 

కవులుండేవారని ప్రతీతి కలదసీ ఆదీ ఇతనినివాసమై ఉంటుందనీ" పేర్కొన్నారు 

-కురికి / -గురికి ౫ “పాల్కురికి సోమనారాధ్యుడు సుకవియజె..” 

(పండి, చ. పు. 6, ఓర) 12వ శ తాబికి చెందిన సుకితారాధ్య చరిత, బసవ 
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పురాణము రచించిన సోమన ఇంటిపేరు పాల్కురికి. నేటి తెలంగాణాలోని 

నలొండ జిల్లాలోని జనగామ తాలూకాలోని వరంగల్లుకు 12 కోసుల దూరంలో 

వుంది. ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రం. మహమ్మదీయ (ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత 
జనుల వాడుకలోనూ, ఉచ్చారణలోనూ ఏర్పడిన వ్యత్యయాల వల్ల ఇది 

“పాలకు ర్తి” అని వ్యవహరించబడుతున్నా, సోమ నాధుని కాలంలో దీనికి పాల 

కుటికి అనే వ్యవహారం ఉంది. “సుకృతాత్క పాలకులీకి సోమనాధ” అని (పాస 

స్టానాల్లో సైతం పాలకురికి అనే వ్యవ హరించాడు. “దీనికి సమీపంలో ఉన్న 

“ఏలకురిక్”, “ఉరికురికి” అనే రూపాలు కనిపించుచున్నవి కషక నేటి పాలకు రి 

అని వ్యవహాం౦లో వున్న గాిమం అప్పటి కాలంలో పాలటరికి న్ 

వ్యవహరింపబడి యుండవచ్చు” (పండి, మ ల. $). సోమనాధుడు కాకతీయుల 

రాజధాని అయిన ఏకశిలానగర సమీపమందున్న పాలకురికి వా స్తవ్యుడని 

కాకతీయ సంచిక (పుట ౨౦౮ లో బండారు తమ్మయ్య రాశారు. నె జాము 

రాష్ట్రమందలి ఓరుగంటి మండలంలో పాల్కురికి [గామం ఉన్నదట. అక్కడ 

జన్మించడం చేత ఆతనికి ఆఊరి లింగమూర్తి పేరు సెట్టి ఉండవచ్చునని ఒక 
'శ్లైవుడు రాశాడు. “పాల్కురికి” దక్షిణ మహారాష్ట్ర దేశంలోని ఒక గాామం 

అని కిటైల్ రాశాడు. “కుతీకి”. “గుటికి” అనేవి కన్నడంలో (గామ శబ్దానికి 
పర్యాయ పదాలు. ఇవి తెలుగులోని కుట్లు, కుచ్చి; తమిళంలోని “కురుచ్చి” అనే 

గామ వాచక పదాలకు సంబంధించిన వె. “కుటు” గోష్ట శబ్దభవం. “కులీకి'కి కూడ 

అదే అర్హం. 'కుటీకి', 'గుజీకి అంతమందు గల |గామానామాలు సాధారణంగా 

కన్నడ దేశంలో కన్ని స్తున్నాయి, 'కుటికి' కో అంతమయిన 'పాలకుబీకి”(గామ౦ 

కర్ణాట చేశంలోనో కర్ణాట (ప్రాంత దెళంలోనో ఉండవచ్చు. శ్రీశై లయా[త 
వర్షన సందర్భంలో సోమనాథుడు కన్నడ పరుస, ఆరెపరుసల నడకలను 

వర్తిస్తూ, ఆ భాషలలో కొన్నీ ద్విపదలు రచించాడు, కాబట్ట అతనీదెశం కన్నడం, 

తెలుగుల కూడలిలో ఉండవచ్చు. ఆంధ కర్ణాట దేశాల కూడలిలో “పొలకుికి” 

అనే గ్రామం అనంతపురంలోని షప తా గారి మానికి ఇర వై మెళ్ళ దూరంలో, 

మైనూరు రాష్ట్రంలోని తుమాూరు తాలూకాలో ఉంది, దీనిని ఇప్పుడు 

“హాల్క్యూర్కి” అంటున్నారు. ఇది సోమనాధుని జన్మస్థలం అని ఇతని 

అభిపొాయం. 

పండితారాధ్య చరిత) రచనా సందర్భాన్ని బట్టి నేటి మైసూరు రొజ్యంలోని 
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తుమూ్యూరు జిల్లాలో తెనుగు, కన్న డదేశాలకు కూడలిలో ఉన్న పొలకురికి 

గాామంలో సోమన్న జన్మించాడనీ, పాలుురికిలో జన్మించడంచేత ఆ గారిమం 

"పేరే ఆతనికి ఇంటి పేరయిందనీ నిర్ణంఎ౦చవచ్చని పండితారాధ్య చర్శిత్ర పీఠికలో 
పేర్కొన్నారు. అయితే సోమన్న పాల్కురికిలోనే జన్మించాడని నిష్క- రించలేము. 

అది అతని తాత ముత్తాతల అభిజనం కావచ్చు. పుట్టినవూరు వదరి మరో 

గ్రామానికి తరలివెళ్ళినపుడు వారికి ఆ (గామనామమే గృహనామంగా ఏర్పడి 

ఉండవచ్చు. 

కొండ / -గొండ - చరిగొండ, తరిగొండ, బెల్లంకొండ, ముదిగొండ, 

వడ్డకొం డ,వినుకొం డలలోని “కొండి మన ఆందరికి తెలిసిందే. చరిగొండ ధర్మన్న 
చిత్రభారతం రచించాడు. ఇతని గృహనామమైన చరిగొండ తెలంగాణాలోని 

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉంది. 

తరిగొండ వెంకమాంబ కడప జిల్లాలోని “*ఠరికండ”' గాామనివాని. 

“తరిగొండ” అని మనం వ్యవహారి స్తున్నది 'తజికుండ' గాని *తఅికొండ” 

కాదని (శ్రీ వెంకపేశ్యర భక విజయంలో శ్రీ వెంకమాంబా చరిత్రలో పేర్కొన 

బడింది. 

న్ 

ఇ 
నాయాల 

జక్కన విక్రమార్క- చర్మితలో- 

“జెల్ల ము కొండ ఛఇిరవుడు రు మడామాథ్యు రా (విక్ర 1-4) 

అని “బెల్లము కొండ” అనే గాామనామాన్ని 'ఎర్కొంన్నాడు. 

వినుకొండ నేటి నెల్లూరు మండల మందలి గాామం. పూర్వం ఈ 
వినుకొండ (పొంతం పొకనాడుగా (ప్రసిద్ది చెందింది. కవి వంశాన్ని పరిస 

లా (ayer) 

“నటులది దోర సముద్రము 

విటులది యోర్షల్లు కవిది వినుకొండ మహా__(క్రీడా.ప. 284) 

కవిది వినుకొండ నివాసమని 'పేర్కొనుట చేత ఆ (గ్రామాన్ని అనుసరించి వారి 
వంశంవారు వినుకొండ వారుగా ప్రసిద్దిచెంది, ఆదే నారి గృహనామంగా సిరపది 

ఉండవచ్చు, 

11] 
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కొండ అనే అర్హంతో నే “గిరి ఉత్తరపదాలుగా గల గృహనామాలున్నాయి. 

గిరి శబం సంస్కృతం. ఇది పర్వతవాచక మే అయినా గామ వాచక మై గృహ 

నామాలు ఏర్పడాయి. ఈ గామా లకు సమీపాన కొండ ఉందెమోనని అనుమానం 
a 

రావడం సహజం. కాని వెదికినా ఒక్కరాయీ కన్సించని (పదేశాలకు కూడ 
ఈ పేరుండడం ఆశ్చర్యాన్ని కలి సుంది. ఇందుకు కారణం వ్యకి నామం కావచ్చు. 

fy అలానే 

“కొమరిగిరి” (గ్రామం రెడ్డిరాజై న కుమారగిరి పేర వెలసింది. కుమారగిరి వికృతి 

“కొమరిగిరి”. పుష్పగిరి తిమ్మన 108వ శతాబ్దివాడు. ఇతడు సమీరకుమాు 

విజయాన్ని రచించాడు. ఇతని ఇంటిపేరు పుష్పగిరి. 

కొరళ్ళ :-. కెరళ్ళ అనేది ఒక గృహనామం. ఈ గృహానామం ఎలా 
ఏర్పడిందో ఈ కిందిపధ్యం నలన తెలు స్తుంది. 

“షోడశ దానముల్ భునులకొసగి, వాసికెక్కుగొరళ్ళ సుబాయుడతడు” 
((పద్యు. 1-64) 

(పద్యు. 1-18) 

ఆనుటచిత కొరళ్ళ గృహనామం కలిగిన వారు పూర్వం కొరళ్ళవలస అనే 
(గామంలో ఉన్నట్లు తెలు స్తుంది. ఇచట వీరికి గాామనామ మే గృహనామంగా 

పిలిచింది. 

_కొలను :- “కొలను అనే పదానికి సరస్సు అనే అర్ధరండ్నరది. ఇది ఉత్తర 
జ ఇని 

భాగంగాగల ఇంటిపరు "కానుకొలను*. వని “కొలనుికు జొపవిభకి క రూపం 
ద : అమి 

“కొలని” అనేది మ్యాత్రం వేరే అర్ధంలో వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. 

వష “కొలని (ప్రఠాపరుద నృపకుంజరుచేత నరేడు సాంణీ 
శ్రీనాధుడు కొలని గృహనామాన్ని పేర్కొన్నాడు, 

“ఇలవెలనాటి గొంక వసుధేన తనూభవుడె న చోడభూ 
= 

[a] 

తల పది చెడ పట్టము ముదంబుస గట్టి భుజాదలంబునన్ 



'మొదటీ భాగం గిరీ 

గొలను జయించి యందు రిపకుంజరు భీముని జంపీ 

యాంధ భూతలము పదారు వేలు సంతత స్థితి నేలె సురేందులీలన్ ” 

(భీమె- 1499 

అనుటచే వెలనాటి రాజేంద్రచోడుని సిరిపరము శాసనంలో అతడు కొలను 
జయించి దాని మండలీకుడై న ఖీముని చంపెనని చెప్పబడినందున “కొలను అనేది 
వీరి ఇంటిపేరుగా ఏర్పడినట్లు భావించవచ్చు. దండి దుహాకవి తన దశకుమార 

చరితంలో ఆంధుదేశాన్ని వర్తిసూ ఆందొక మహోసరస్సా వలదని, అది అంధ 
J ర్ రి | క్షే? 

నగరికి సమీపాన ఉందని వ్రాశాడు. ఇది పళ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కరు 
సరస్సు. దీనికే సరసీపురి అనియు, పర్మినీపురం అనియు సేర్లు కలవని కుంమారి 
చెప్పారు బహుశా ఈ కొలను [పొంకాన్ని జయించడంపల్లైే (పతాపరుదుడికి ఈ 

op) ss 

గృహనామం ఏక్చోడి ఉండవచ్చు. 

గని :- గని తిమ్మానాయుడు కృష్ణరాయల నాటి వాడు. నంద్యాల తాలూకొలోని 

గని రాజధానికి ముఖ్యనివాసంగా చేసికొని ఉన్నందున ఇతనికి గనీ తిమ్మానాయుడని 

వ్యవహారం కలిగింది. అచ్యుత దేవరాయల (ప్రభుత్వ కాలంలో గుంస్తకమ్మ నదీ 

సమీపాన బట్టు కోట అనే పట్టణంలో జాబోలు తిమ్మరాజను నతడు రాయల కోట 

నాకృమించగా. ఆతనిని చంపడానికి రాయలు ఇకడిని పంపించాడు. తిమ్మరాజును 

చంపి రాయలచే మన్నన పొందినాడట ఈ గని తిమ్మానాయుడు. వెలుగోటి వారి 
వంశావళి యందును, వెలుగోటి వారి వంశచరితయందును ఈతని ప్రశస్తి ఉంది. 

గుండిమెడ :- చొడబల్లి కుమారుడు కామచోడదేవ మహారాజు, గుండిమెడ 

రామన్న ఈతనివద్ద తం[తవాలునిగ ఉండి అదికారం వహించి బలదర్పాలతో 

తేజరిల్లాడు. ఈతని పూర్వులు “కొండివాటి' విషయంలో “గుండిమెడ' ఆనే 
(గ్రామం (గుంటూరు తాలూకాలోనిది) అ గహారంగ పొందారని (కీ శ. ౧౧౫ రా 

నాటి శాసనంలోని_ 

“తిభువన గీత కీ ల్తినర 

దేవశిఖామణీ *కామ'* ధారుణీ 

(ప్రభుత సయుండు మాండలిక 

భ్రరుడు భర పదాబషట్సదుం 
౧ గ్ ణి 



84 తేలుగు సాహిత్యంలో ఇంటిపేర్లు 

డ భినవరాము డర్యమకు 
లా గణి 'గుండియపూండి” భక్తితో 

- (డ్రిభువన మల్ల దేవుడు పి 

తీతిగ “గుండనకిచ్చె. వీతితోన్”. అనే 

(గవర్నమెంటు ఏపిగా9ఫిస్స్ కరెకన్ సం. 166 _ 1888) సద్యం వలన 
మూ ల్సి స 

కెలుసుంది. (కీ. శ. 1091వ సం॥ నాటి త్రిభువన మల్లి దేవచోడ మహారాజులుం 

గారి శాసనమండలి... 

“శ్రీ మదుండి మడాభివాన విబుధ (గామాధిపస్సత్యవాక్ 

భర్య మజ (ఎ.ఆర్. 1806-1888) కొణిదెన_నర సరావుపేట కాలూకా, 

గుంటూరుజిల్లా. 

అనే పం కుల వల్ల అన్నయమం|తి కాశ్యప గో తుడనీ, గుండన కుప్పాంబల 

సత్పుతుడనీ, గుండిమెడ (గ్రామాధిపుడనీ, తిభువన మల్ల దేవ _భూవిభునకు 
మహామాత్యుడనీ తెలుస్తున్నది. కొణిదెన తెలుగు చోళ చక్రవర్తుల ఏలుబడిలో 
'గుండిమెడ” వారు కరణం వాళ్ళు మ హామాత్యులుగా, దండ నాధులుగ 

కీ రి పొందారు, 

నర్ :. అలఘచర్ణ, కంచెర్గ, జొడ్డుచర్గ, మోచర్ల త్రో 'చర్ల” చెణువు 

బహువచన రూపానికి ద్వితీయాది విభ క్యంగమైన 'చెటువుల నుండి ఏర్పడింది, 

అలఘచర్ల వారి ప్రశంస చాటుపద్యమ ణిమంజరిలోను, రెడ్డిసంచికలోను కన్ని స్తుంది. 

పీరు ఏరున చోడరాజులను ఆ,శయించి వారికి సంగగామ ౦౦గంలో అండగానిల్చి 

శత్రువుల బారినుండి ఏరువ రాజ్యాన్ని రక్షించి ఏరువ “స్థాఫనాచార్య' అనే 
బిరుదాన్ని వహించిన మహనీయులు అలఘుచర్హ వారే. ఈ విషయం వారి బిరుదు 
వలన తెలుస్తుంది. ఈ విషయం చాటు సద్యమణి మంజరిలో ఇట్లు కన్నీ స్తుంది. 

“పల్ల వుండను రాజు యేర్వసింహాసనం బునకె త్తి నడచిన యేర్వరాజు తమ 

అలఘ చర్ల నాయక వర్షంమిల పిలిపించి. కదనంబున 'కేర్పురచి.._ శరణంబు 

వేడిన, గాచి పల్ల వుల బిరుదంబు గై కొని తమ్మలిన యేరువరాజు సముఖంబున 

బెట్టి విన్నవించిన ఆనృపాలుండు మెచ్చి యిచ్చిన బిరుదు లెట్టివనిన” (ఆంధ, 

భూ, పు, [07 అనుటచే వీరిది పూర్వం ఏరువ వంశనామమని తెలు స్తుంది. 



మొదటి భాగం శ్ర 

కంచెర్ల గోపన ఖమ్మం మెట్టు జిల్లా నేలకొండపల్లిలో జన్మించాడు. 

తండి కంచెర్ల లింగన మంతి అని తెలు స్తుంది. గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ 

తాలూకాలోని పెదకంచెర్ల మొదలైన (గామాలలోని ఇతనిశాఖ, గోతం, ఇంటి 

పేరు గల (బాహ్మణులున్నారు. వారు ఇతని జ్ఞాతులం అనిఎప్పుకుంటారు. ఇతడు 

తననుగూర్చి దాశరధీ శతకంలో... 

అల్లన లింగమం|తి సుతుడత్రిజ గోత్రజుడాది శాఖకం 

చెర్ల కులో దృవుండన (ప్రసిద్దుడ గై భవడంకితంబుగా 

నెల్ల కవుల్ నుతింప రచిం..౦చితి గోపకవీందద్రుడన్ జగ 

ద్వల్లభ నీకు దాసుడ ఓ దాశరధీ కరుణాపయోనిధీ!” అని 

కంచెర్ల తన గృహనామంగా చెప్పుకొన్నాడు. కంచెర్ల నివాసులు గనుకనే వీరికిది 
గృహనామమయింది. ఈ విషయం రామదాసీయంలో ఉంది. 

జొడ్డుచర్ల ఒక ఇంటిపేరు. ఇదినూడ [గామంనామంనుండి ఏర్పడిందే, ఈ 

గృహనామ (ప్రసక్తి మ్షలాఉంది._ 

“____ధృతిమంతుడు బొడ్డుచర్హ తిమ్మన భళిరే“"। రాయలకు చదరంగపు 
చత్తులు వేయడంలో చాలా ఆసక్తి ఉంది. బొడ్డుచర్ల తిమ్మన అనే కొప్పోలు 

కరణం కవీశ్వర దిగ్గంతి అనే ప్రతిష్టగలవాడై కృష్ణచేవరాయలుతో చదరంగం 
ఆడుతుం దేవాడు. (శ్రీకృష్ణదేవరాయల పక్షంలో ఎందరో ఆలోచిస్తూ ఎత్తువేస్తున్నా 

ఇతడొక్క-డే ఎదురె త్తు వేసి ఆటగెలిచేవాడట. ఆతని శ కికి సంతోషించి కొప్పోలు 
గాంమానికి కృష్ణరాయపురమనే నామం ఏర్పరచి రాయలు సర్వాగహారంగా 
అతనికి ధారపోసి టె విధంగా శ్లాఘించినట్లు చాటుపద్యమ ణిమంజరి "పేర్కొ 6దిం 

-చెళ్ళ :-. “ఇది సకల సుకవికుల మనోహర కవిత్వ వైభవ మంచెళ్ళ 
రఘునాధాచార్య తనూభవ వాసుదేవకవి విరచితంబై న గంధవ హంబను.___” 

(గంధపు. 32 ఆళ్వా,గ్శ అని మంచెళ్ళ వాసుదేవకవి తననుగూర్చి చెప్పుకుంటూ 

మంచెళ్ళ గృహనామకుల నిలా శ్లాఘించాడు. “వసుధ లోపల మంచెళ్ళ వారి 

యిల్లు, శారదాదేవి నాటక శాలయండుి వాసుదేవుని కవితావిలాస మచట; మొలక 

బంగారు గడ్జెల్యమోత గాదె”, 
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రావెళ్ళవారు విజయనగర సాళ్వ, తుళువ, ఆర్వీటి వంకాధిప్పల 

సామంతులుగ వున్నారని కుందూరి ఈశ్య్వరదత్ చెప్పారు. 

స్చీక్షట్ర కర్ణాట సింహాసనంబును 

నెల్లగా రావెళ్ళ మల్ల ఘనుడు” అని చాటువులలో పేరు 

గాంచిన రావెళ్ళ మల్ల భూపాలుడు నరసరాయల, వీర నరసింహరాయల, కృష్ట 

రాయల కాలములో వారికి సేనాధిపతిగ సామంతుడిగ నుండినట్లు తెలియుట వలన 

రావెళ్ళ గృహనామ౦ 10వ శతాట్టిలో నే కన్పిస్తుంది. 

మాడయకవి నియోగ [బాహ్మణుడు. శ్రీవత్సగో తుడు. 'మైరావణచరిత్ర' 

అనే మూడాళ్వాసాల సద్యకావ్యాన్ని రచించి లే జెళ్ళ గోప మంత్రికి అంకితం 

చేశాడు, కృతిపతిని గూర్చి 'లేజేళ్ళ యబ్బధీమణిగోపా” అని తృతీయాళశ్వాస 
పద్యంలోను “లేజెర్ణ యబ్బృమం౦ త్రి గోపయామాత్యు” అని కృత్యాదిలోను ఉండడం 
వల్ల ఈ లేజెర్ణ అనే శబ్దం కృతిపతి గృహనామం అని తోస్తుంది. కాని ఈ 

ఆశ్వాసాంత పద్యాలను బిటి చూసే ఇతని ఇంటిపేరు “కాండవి వారని 

అన్పిస్తుంది, 

“కవిజన మిత: బంధుజన కల్చ్పమహీరుహ;। సర్వధారుణీ 

ధరివర సత్సభాంతర (ప్రధాన నుతస్ఫుట ధీవిచారః కాం 

డవ కుల కుంజ భాస్యర___” 

“__విమల వాగ్యిలాస! ఘన బంధుర కొండవ వంశవర్గనా।" 

(ఆం.క.త.సం. 6, పు.260). 

మొదట “కాండవ” గృహనామం కలిగి తరువాక 'లేజర్లి వారయి ఉండవచ్చు. 

_నాటి :. కొసలనాటి, పాకనాటి లోని_నాటి “నాడుికు బొపవిభ కికరూపం, 

ఆంధ) (బాహ్మణులలో కాసలనాటి వారున్నారు. కాసల నాడులోని [బాహ్మణులే 
కొసలనాటివారు. కౌసలనాటిని తెల్ప్చే పిధమాంధి కావ్యం కీర డాభిరామ ౦" 

కాసలనాటి మాధవుని కుమారుడును, మీసాల అప్పయ్య గారి మెనల్లుడు అయిన 

గోవింద మంచనశర్మ, అతని స్నేహితుడు ఓరుగల్లులో (ప్రవేశించి వింతలు 
తిలకించి నట్లు తెలు స్తుంది. (శ్రీ నాధుని చాటువులతో కాసలనాటి కాంతల వర్షన 

కన్చి స్తుంది. 
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కాసల్నాటి శే) పుడు 

మీసాలస్సయ్యగారి మేనల్లుడు ధా 
ee 

(తీసుర తిలకుడు కుసుమ శ 

రాసీనము డంధినగర యాతోన్ముఖుడై ”. 

“ఇకో సల్వాటి కసకాంగిని చూచితి సీళ్ళరేవునన్” ఆని శ్రీనాధుని చాటువులలో 

ఉంది. ఈ కొనలనాడు తెలంగాణంలో హైదరాబాదు, వరంగల్లు జిల్లాలకు ఉత్తర 

(పాంశం, మెదకు, కరీంనగర్ జిల్లార్లోని కొంతభాగం అని కాసలనాటిని గూర్చి 

కుందూరి ఈశ్వర దతుగారు తమ (ప్రాచీన ఆంధ్ర చారిత్రక భూగోళంలో చెప్పారు. 

పాకనాటి :_“___పాకనాటింటి వాడప్ప్కు జాంధవుడవి” ఆని వీమఖండంలో 

సూచించబడినందువలన (శ్రీనాధుని గృహనామం '*పాకనాటివారని” భమ 

పడుతున్నా రేగాని “పాకనాటి” గృహనామమని ఎక్కడా కన్పించదు. పాకనాడనేది 
నియోగులలో ఒక శాఖకే పేరుగా ఉందిగానీ ఒక కుటుంబానికి ఇంటి పేరుగా 

కన్చించదు. వై దికులలో పేగినాటివారు వెలనాటివారు మొదలై నపేర్లు, నియోగులలో 
ఆర్వేలవారు, పాకనాటివారు మొదలై న పేర్లు గల శాఖలున్నాయి. పాకనాడు 
ఆనాడు 21000 గాంమాలతో కూడిన దేశం. ఈతనిది భారద్వాజ గోతమనీ, 
ఆప స్పంభ సూత్రమనీ యుజుళ్ళాఖ అనీ తెలు స్తుం పేగాని ఇంటి పేరుగా కన్సించడం 

లేదు. శ్రీనాధుని ముందు'పాకనాటి అనేపదం అనుబంధంగా ఎక్క_డాకన్సించదు. 

నాదెండ :- నాదెండ్ల గోపన ఇంటిపేరు “నాడెండ్ల * వారు. 
రం ne) 

“కొమరు దీపించు నాచండ్ల గోపవిభుడు” (ఉదృ, 1.16) 

అని నాడెండ్డ గోపన్నను గూర్చి తెనాలి రామలింగకవి తన ఉదృటారాధ్య 
(ap) 

చరిత౦లో పేరొ-న్నాడు, 

“తిమ్మయ మంతి) సుతుడు 

ధీసమన్వితుడు నాదిండ్ల శాసనుడు 

భాసుర కీర్తి గోపష్నపధానుండు” (శ్రీకృష్ణా.ద్వి.పు.86 

గుంటూరు జిల్లాలోని నాడెండ [గ్రామం ఏరి నివాససలం. నాదెండ్ల శాసనుడు 
ళం ౧౧ థి ౧ 

గమక ఇతనికి ఆ గా!మనామ మె గృహనామంగా స్టీరపడింది. 
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పంట - వేసటి :. పంట, దేసటి శబ్దాలను గురించి చూద్దాం. 

“_-.సంటాన్వ్యయ గాంమణిీ! (కొ.శ. 7.266) 

___శ్రీమచేసటి వంశ గామణీః (పైది. 2-1) 

__-(్రీసాధక సుచరిత = చేసటి వేమా! (హరి.పూ.భూ.8_1) 

పంట మహాన్యయంబు పాకనాటి డేశంబున భద పీఠంబున నధివసించి, సింహా 

వికిమనగర, దువ్వూరు, గండవారాది పట్టణంబులు నిజ నివాసంబుగా”_ 

(భీమ. 6-82, 

పంట-దేనటి వంశాన్వయులుగా (ప్రసిద్ధిగన్న ఈ (ప్రోలయ వేమారెడ్డి 
పూర్వ వంళజుల గురించి వివిధ సమాచారాలు పరిశీలించవలసి ఉంది. ఉపలబ్లి 

మయిన నేటి సమాచారాలలో కొండవీటి దండకవిలె_కె ఫీయతులు రెండూ వీరి 

పూర్వ నివాసం నేటి ఒంగోలు తాలూకాకు చెందిన “చదలువాడి పురమనీ, వీరిది 
దొంతి గృహనామమనీ ఈ కుటుంవీకులలోనే కొందరు ఓరుగంటికి పోయి 

౪ పాగంతాలలో స్థిర పడ్డారనీ ఆ తరువాత ఈ వంశంలోని అల్లాడరెడ్డి కొంత 

బంధు పరివారంతో కొండవీడుకు తరలివచ్చాడనీ తెలు స్తుంది. 

“దొంతి అనేది వంశనామము లేక ఇంటిపేరుగా వాడుకొనచున్న రెడ్డి 

వంశజులు నాటి కాలమందును, నేడును మన రాష్ట్రమందు కలరు. వాజ్మయ 

గ్రంధములలో పంట వంశాస్వయమని లేక సంట._దేసటి వంశాన్వయమని లేక 

కేవలము దేసటి వంశాన్వయమని పలురీతులలో పేర్కానుట కానవచ్చుచున్న ది. 

శాసనములలో మాత్రం పంట వంశ కులామృతాంభోనిధి అని పేర్కొనెను”. 
(ఓరు.చ,.పు. 42), 

ఈ పేసటి శబ్దము పూర్ణం ఒక గాఫమానికో (పొంతానికో అధికోర 

సూచనగా వాడివుండవచ్చు, వీటిలో అధిక భాగం పేరుకు చివరనే ఎఆదేసటి, 
మల్లి దేసటి, కొండదేసటి, కాటయదేసటి, దేసటి మహాసామంత నంబయ అని 

చెప్పబడడం కన్ఫి స్తుంది. కాకతి (ప్రతాపరుదుని కాలంతో వున్న 72 నాయకులలో 

ఒక నాయకునికి దేసట్ల పురవరాధీశళ్యర--ధన్నాలకోట రాయ వెళ్యాభుజంగ అని 

ఒక బిరుదుగా చెప్పబడింది. కనుక ఇది పూర్వకాలంలో ఒక అధికార |పాంతానీకి 

చెందిన గ్రామం అని స్పష్టం, “సంస్కృశ “దేశ స్థ” శద్దానికి వికృతమైన పాకృత 
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ళ్ Ora Fat ba oan] Et i ఫ్ ప దేసట్ట కమార్చాటు మన చర్చలోని దెసటి”. (ళూ.దొణప్పృ్ర. 

ఆలాగే పంట శబ్దం సహితం ఒక అంతర్భాగమైన చిన్న రాష్ట్రపరంగా 

వాడి వుండడం కొన్ని శాసనాలలో కన్చి స్తుంది, ఈ పంట, దేసటి శబ్దాలు రెండూ 

మొదట (గామనామాలై, విశేషించి [ప్రాంతీయ సూచకాలై నట్లు అధికారసరంగా 

వాడబడుళూ కాల కమంగా వంశాల సూచకం అయినట్లు కన్చి స్తుంది. 

అలాగే “పంటి అన్నది కొన్ని (గామాల నముచాయంగల రాష్ట్ర 

శబ్రవాచక మై, రానురాను ఆ అర్హం గూడా తొలగిపోయి, ఆపాంతంలో నివసించిన 

రెడ్డి వీరకుటుంబాలకు ఆది అన్వయం అయినట్లును, దాన్నే వారు అధికార 

వ్యవహారాలలో గూడ వాడుకొని వున్నట్లును, నిదర్శనాల వలన తెలుస్తుంది. 

సంట వంశీయులు అధికంగా పూర్వం నెల్లూరు, దుప్పూరు, గూడూరు, కావూరు, 

గంధవరం, రావూరు మొదలైన పారంతాలలో నివసించారు. 

_పజ్జు/ _వర్తి : “పస్దుకు బొపవిభక్రిక భూవం “పర్తి 

|— తం డబ్బమ౦ (తి కనుప ర్తి పురాన్వయ వార్త పూర్ణచం 

దుండనిలో కులందయు నెఖుంగు టకున్ నుతిసేయ నేటికిని” 

(అని. చ. 1.29: పీఠి. పు, 6) 

అని పేర్కొసబడడంచేత ఇతడు కనుపర్తి నివాసుడని తెలుస్తుంది. కనున రి 
అబ్బయామాత్యుడు అని రుద్ద చరిత్రను | రచించి మళగళగిరి "నృసింహ స్వామికి 

అంకితం చేశాడు. ఇతడు 18వ శతా, బ్రివాడు. కనుపర్తి గాాంమం గుంటూటుశి జిల్లాలో 

ఉంది. ఆదే అబ్బయామాత్యునికి గృహనామ మైంది, 

_పలి, _వమలి : అడుసుమలిలోని “మలి” శబం కాపేశలి, గాజులపలీి, 

గుంటుప ల్హి చింతలసలి, తామరపలి, దగువలి, దేవులపలి, పారుపలి 
లలి య మట్. ra భు య ళం 

బలిజేస లీ మల ౦స లిలలోని ఉ తర భాగమెన “సలి” శబానికి రూపాంతరం. 
రా య oe) అంటే రతా య ది 

3 

“కానేసల్లి ముఖ్య గణప వనర గామ 

శఖర శిషనశిష గోతం _--” అని పేర్కొనుటచే 
0 (మ 

కాపేస ల్లి మజరా గాోమమగు గణపసవరమితని స్వగామమని తెలియుచున్నది. 

[23 
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కొన్ని తాళసత (ప్రతులలో “కా మెపలి* ముఖ్య గణప వర(గామ” అని 

(వాసయున్నది. గుంటూరు జిల్లా నరసరావుపేట  తాలూకొలోని కామెస ల్లి 

గణపవరాలున్నాయి. ఈ గణపవరం చిలకలూరిపేట వద్దనున్న దై యుం డవచ్చని 

విద్వాన్ 3. రామానుజాచార్యులను ఆంధ) సండితులు తెలిపిరి. 'గణప” అను 

శబ్దము కన్సించుచుండుటచేనిది కాకతీయ గణపతి చకృవ ర్తి యిచ్చిన అ(గహోర 

మేమో! ఆ అగహారం నామమే ఇంటిపేరుగా మారియుండును. 

“గణప వరాస్వయంబునిధి కైరవన బాంధవు డస్పనార్యుల 

క్షణకవి వేంకటార్యమణి సంతత శోభన కీర్తి సంతతుల్” 

(ఢీ) (ప్రబంధరాజ వేంకశేశ్వర విజయ విలాసము_గణస వరపు వేంకట 

కవి, ప్ప, £96) అకాడమి. 

“*.._.సంమోదిత సీడి గఘం క అెపల్లి వంశకలళారవ 
రిం డె 

శరచ్చం(దుడును కాశసలి పురవర గాొమాగహార రాజ్యల &్మీ” 

(విష్టుమి. 1.20). 

“_..రా'పెప్టల్లి సర్వయామాత్య పెదవీర సచివరుడు” (పైది.1.57). 

౧ 

నారా లై ప న పే స్యా క హేల ప పక 
అని కా శుసల్లి గృహనా మాన్ని పర్కౌాన్నాడు సోమనాధుడు. క ఖెస ల్లి పురాన్ని 

అగహోరంగా పొంది వుండడంవలన వీరికి ఈపేరు కల్లినట్లు విష్ణుమితో 9 

పాఖ్యానంలోని పై సద్యంనల్ల తెలు స్తుంది, కనుక వీరికి ఈ ఆ(గహార నామం 

“కాపేపల్లి” గృహనామంగా మిగిలింది. గుంటుపల్లి అనేది. ఒక 

గృహెనామ౦. 

అయిన 

“కనుల బాండమున గల్గిన నందవరంపస్ప టిండ్లలో 

(బముఖుందు రాయని (ప్రభుని భాస్క-_రుడే నెజనాత, పిమ్మటన్ 

విమల గుణొఘ 'గుంటుస్హి వీరయ్య ము త్ర(డె” దాత, భట్ట సం 

(తము ఖున చాన టొవీ నొక వాటి వదాన్యుల నెన్న నేటికిన్ 

(దాటువు) 
ఇతడు గుంటుపల్లి ముత్తడు. రాయని భాస్కరుని వలెనే ముప్పది ఇద్దరు 
నుంత్రుల్లోని వాడు, దానశీలి అని శతక కవుల చరిత” లోని పెసద్యం వలన 
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తెలు స్తుంది, “గుంటుపల్లి తిస్పనా మాత్యకుంజరుడు., ” నం 1.04 ఆని 

“గుంటువ లి ని తిప్పన గృహనామంగా పర్యాన్నాడు 

చింతలపల్లి ఛాయాసతి ఇంటి సేరు చింత అపల్లి వారు, 

“కీ ర్యనపాయ 

(శ్రీయుత మ. 

ఛాయాపతి నామచేయ సరసవితేయా._” రాషంవా.పు. 20) 

అని రాఘవాభ్యుదయ రచఎ.త చింతలపల్లి ఛాయాపతిని గూర్చి పేర్కోబడింది 

చింతలస ల్లి భాయాపతి పాలమూరు | మహబూబ్ నగర్) మండలంలోని గంగాపుర 

నివాసి అనీ ఇతని తాతయెన నీరరాఘవకవి మధురవాణీ విలాసాన్ని రచించెననీ 
కీ శే. సువవరం రాశారు. మధువువాణీ విలాసక ర్లరున చింతలపల్లి వీసచశాఘవకన్ 

18వ శతాబ్దిలోని వాడై పుండునని వీరేశలింగం పంతులుగారు ఊహించారు. ఈ 

వంశంలో మొదట ప్రసిద్దిచెందిన వాడు ఎల్లయ. ఛాయాసత 17182 శరాబ్దులకు 

చెందినవాడని చెప్పవచ్చు. 

విజయనగర చకవర్తులకు (ప్రముఖ సేనానాయకుడైన వీర కృష్ణారెడ్డి 
అనే సారిక నామ చేయం క. ప్రుడ ఏ (శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో కడప మండల 

ప్రాంతంలో ఉండి ఆ (పొంతపు పాలనా వ్యవస్త చూస్తూ ఉండేవాడు. (శ్రీ కృష్ణదేవ 

రాయలతరువాత ఇద్దరుతమ్ములతోనూ భరద్నాజ గోతుడై న €న పురోహితునితోను 
గౌతమ గోతుడెన కరణంతోను కగస మండలంలోని జసుంపర్లి అనే గామంనండకి 

న్ పైన్యసమేతంగా బయలుదేరి కర్నూలువద్ద తుంగభ(డ్రానదిని జీ ఆకసడ 

ఉ తరంగా వెళ్ళి కృష్ణానదిని కూడ నాటి ఆనదికి ఊఉ త్రరతీరంలో ఉన్న 'వేపప” 

గ్రామం చేరుకున్నారట. స్ కృ రె జనుంప ల్లినుండి వచ్చాడు గనుకి ee 

ఆరాజుల ఇంటిపేరు జనుంప వె వారే ఉంది. వారిది పెనుబానిగోతంం_. అని 

కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రిగారు తమ “సాడాత్య సంస్కృతీ కేంద్రంగా వనస ర్రి' 
అన్న వ్యాసంలో "పర్నాాన్వారు 

తామరస ల్లి తిమ్మయ శూర్చు గోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురం రాలూకా 

లోనీ “తానుర పల్లి” నివాసి, ఈ వంశం వారికి నివాస (గామ నాము గృహ 
నామంగా వ రింది హరినంశంలో ఆశ్చర్య వర్వంలోని శేషధర్మాన్ని కామకప రి 

- జీ oy 
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తిమ్మయ్య అనువదించాడు. ఇశడు 16వ శతాబ్దివాడు. 

ఇక దగ్గుబల్సి గృహనామాన్ని గూర్చి పరిశీలిద్దాం. 
(a భగ ౧ 

“___కవితా విశేష దగ్గుబల్లి తిప్పనార్య ప్రియ తనూజ దుగ్గననామ ధేయ_..” 

(నాసి. ఆళ్వ్యా.గ, .) ఆని దగుసల్లి దుగ్గన తన తం డిపే దు ఏ, చెప్తూ తన గృహ 

నామాన్ని “దగ్గుప ల్లగా ఛీర్కాన్నాడు. నాసికేతో పాఖ్యానంలోని (ప్రధమా శాషసంలో.. 

“సత్కంవితా గుణపసా 

దితములు దగుంబల్లి కవితిసష్పయ దుగ్గని గద్యముల్” 

(నాసి, 1.16). 

అనడంచేక ఇతని పేరుముందు తన తండ్రిశే పీకు జోడించబడింది. తండిపే ఫేరుత్తో 

ఆనుబందింపబడిన కవిపేరుకు విశేషణంగా “దగుబల్లి కవి” అని ఉండడంచేత 

వీరి నివాసం దగుప లి అని స్పష్షంగా తెలు సున్నది. కనుక వీరి నివాస (గామం 
a హి. రు అయా 

అం.న “దగ్గుపల్లి” (గామనామ యు యీ కవికి గృహనామమైనట్లు కిని స్తున్నది. 

కి శన. 12వ శతాబ్దిలో జై జె నమత వ్యాపి పిని అణచిన శన మతః స్టులలో 

మ ల్లంప రీస బ్రీనాధుడు ముఖ్యుతు: ఈయన ఏకో రామారాధ్యుని కొ మారుడు నే 

కొలను పాకలో ఒక తటాకొన్ని తవ్వించి గ)ష్మకా లంలో ఒక రాజుయొక్క 

దప్పిని తీర్చినందువ 6 ఆ రాజువలన మల్లంపల్లి అ గహూూన్ని పొంవాడట, 
6 గొ 7 ఖే 

వీరిది హరితస గోత్రం, 

“అం! దేకో రామాన్వయ 

మందు దుంచిన మహో తులా ర రించిరి కీ 

ర్రిందగు మల్రమపలి, వొ 

నందుండుట నింటిశే సదయ చెల (సక 
(oe 

ఆవ. 9, 

అని మ నింప ల్లి గాీమవాన.లై. సందున -హారికోగురు గృహనాొ మమైనట్టు మల్లింస రి 

మల్లి కార్డునుడు. తన గృహనామావతరణం గూర్చి చెప్పాడు. 

_పాక ; తాళ్ళపొకలోని *పాఠి తమిళ పదమైన 'పాక్కం' నుండి వచ్చింది. 

సాకధథితో కూడిన చిన్నపల్లె అని దీని మౌలికార్థం, 
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“భరద్వాజస గోతం 

పావన థ్రీ తాళ్ళసాకన్నయార్య"” 

“__-సార్వభౌము ననఘ శ్రీ తాళ్ళపాకన్నమాచార్యు..” 
(పరమయో. పు. 8-4) 

అని తాళ్ళపాక గృహనామం అన్నమాచార్యుల గృహనామంగా కన్చి స్తుంది. 

తాళ్ళపాక కడపమండలంలోని ఒక (గ్రామం. 

_పాటి : ఎడపాటి, గొ జైపొటి, జానపొటి, పూసపాటి, పె డిపొటి, 

భమిడిపాటి, రావిపాటి లలోని ఉ త్తరపద౦ “పాటి? ఆయా (గామనామాల ఉత్తర 

పదమైన 'పాడు"కు కొపవిభక్తిక రూపం. ఇది శిధిలమైన జనావాసాల లేక దుర్గాల 

అవ శేషమైనట్టి అ నెఅర్హం ఇస్తుంది. ఎడపాటి ఎబ్బయ కవి నియోగ (బ్రాహ్మణుడు, 

సోమయామాత్యుని పుతుడు. కౌండిన్య గోతుడు. ఎడపాడు (గామ కరణం. 
అతని [గామనామాన్ని బట్టి అతని ఇంటిపేరు ఏర్పడి వుండవచ్చు. సాధారణంగా 

కరణీకం చేస్తున్న కరణాలకు తమ ఇంటిసేర్లు సమసిపోయి ఆ ఊరిసేర్లే ఇంటి 

పేర్లుగా మారటం సర్వ్జసామాన్యం. ఈతని ఇంటిపేరు *పెదపాటి' అని 

కొన్నిచోట్ల కన్పిస్తున్నా, ఇది సరికాదని ఆంధ్రకవిశరంగిణీ కర్త చెప్పారు. 

మల్లణచరిత్ర ఆనే మూడు ఆశ్వాసాల (ప్రబంధం రచించాడు. కుమార నే షదాన్ని 

కూడ ఇతడు రచించినట్లు జగ్గన కవి [ప్రబంధరత్నాకరంలో ఇచ్చిన ఉదాహరణల 

వలన తెలుస్తుంది. ఇతడు 16వ క తాబ్రివాడు. 

గొబ్లెపాటివారు కృష్ణా, గుంటూరు, చితూరు, విశాఖపట్టణం జిల్లాలలో 

ఉన్నారు. చిత్తూరుజిల్లా, చంద్రగికితాలూక్కా వ భి వేడు గామ సమీపంలో 

“గొర్రెపాటి వారిసల్లి' అనే పేరుతో ఒకగామం ఉంది. ఈ (గామంలో ఉన్న 

వారంతా గొచ్లెపాటివారే. ప్రతిచోట గామనామం గృహనామంగా "మారుతుంది. 
కొని ఈ పల్లే ఇటీవల ఎర్బడింది గనుక ఇచట ఆ గృహనామం కలిగిన వారివల నే 

ఆ పల్లేకు ఆ పేరు కలినబ్లు తెలు స్తుంది, వీరికి ఆ గృహనామం కలిగి వుండడానికి 

కారణం 'గొథ్జెపాడు' గాంమంతో వారికి వున్న సన్నిహిత సంబంధమే. 

పూసపాటి అమలరాజు ప్రసక్తి పూసపాటి తమ్మ భూపాలుని శ్రీకృష 

విజయ కావ్యంలో ఉంది. (శ్ర) కృ. వి. 1-100). పూసపాటి వారి కాలంలో 
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డిన తెలుగు కావ్యాలలో అన్నిటియందునూ అమలరాజు మొదలుకొని వీది 

వంశ వరన కన్ని సుంది. వాశివంశం వారందరికి పూసపాటి వారని గృహనానుం 
ల యం 

ఏర్పడిన పద్దతి ఈ [క్రింది పీన పాదం నలన తెలు నుంది. 
న ఇ అ 

క్, దిగిందిగియ వత్సరంబుల జయ 

వాటికా దుర వె భవము(గాంచె 
గ మొ 

గగన వాణీ వాక్య గొరవంబునయోస 

పొటి భూమినిబురవనము గట్టి 

వాసి గాంచుట బూసపొటి వారను నింటి 

శీరు గాంచిరి రాచపెదలె న 
Qe 

యముల రాొశొడిగా (ప్రముఖులుబటూ వారు 

త దృహ నామముల్ దాల్చుచుం డ్రీ” (రాచిరాజుసీసమాలిక, 
a 

ఆం. ని; సం. ర) 

పె డిపొటి గృహనామాన్ని గూర్చి చూద్దాం. 

నృసింహ విలాస కర్తయైన పైడిపాటి వేంకట నృసింహామాత్యుడు తన 
“మేనమామ ఇని డశావతార కథా సంగంహంలో అయ్యలరాజు నారాయణా 

మాత్యులు స్తుతించారు, 

“కామాదిక షడ్లుర్భద, ఖీముని (శ్రీపె డిపాటి వేంకట 
Ary రుల 

నరసింహామాత్య కవికులేందు*ని_ __” 

కందుకూరు సమీపాన గల 'పె డిపాడు ఈతని నివాస గారిమం. ఈః గాంమంలో 

అయ్యలరాజ నే అత్వేల నియోగులు ఉండి దేశకాల వై పరీత్యాలవలన చెదిరిపోయి 

ఒంగోలు వినుకొండ తాలూకాలో స్టీరపడ్డారు. 

పింగళి : పింగళి సూరన గృహనామం పింగళి. ఈ గృహనామాన్ని గూర్చి- 

“ఆగొతమ గోతుంబున నాగమనిధిపన్లై గోక నామాత్యుడు స 

ద్భోగ కేత్రస్వామ్య సమాగతి బింగలి పురాంకుడై యత డొ స్పెన్”. 
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“తరముల్నాల్లం. చెందునగు దత్త (గ్రామ నామ౦బుఐన్ 

బఏగున్ వంశము లెల్ల బూర్వపు నిజ [ప్రఖ్యాతి మాయంగనే 

మరుదో పింగళి నామమందు చిరకాలా వాసులైయున్న సు 
స్టేరతన్ గోకన మంతి) వంశజులకున్ జెన్నొందు మిన్నందుచున్" 

(ప్రభా. 1-179 

అని వర్షన కన్ని స్తుంది. పింగళ్ళిగామం నిజానూబాదుకు చేరువలోఉంది. పింగళివారి 
హూర్వీకుని భార్య సంతానం కోసరి సూర్యుని ప్రార్థించి అతని చేత ఒక దొండ 

చెట్టు (గహించిందట. అస్పట్నుండి వీరి సంతానం ఆ దొండ పాదులా 

విస్తరి ల్లిందట. అందుకేనేమో పింగళి వారిలో సూరన లెక్కువగా కన్సిసారు, 

ఇలా విస్తర్శిల్లిన సంతతి అనేక స్టలార్లో స్థిరపడి ఆయా (గ్రామునామాలే గృహ 
నామాలుగా గంహంచారు._ 

“సులరాన్ శాహబహద్దరద్దుల హసన్ శ్షోణ్ంద్రుచే బూజ్యాపిం 

గళి మాదన్న బుధేందు) చత బహు సత్క్యారంబులం చెన్ నబా 

బులు సాధింసగలేని దురొనిం“ంబుల్ లీలగెల్బ -_-” అను పద్యం 
"ఓ 

పలన సూదన్న గృహనామం పింగళి వారని తెలు స్తుంది, 

_పోంలు : పిండిపోంలు, రాయపో౪లు, గృహనామాలలొని 'పోంలు' నకు 

అర్థం పట్టణం. బో9లు మొక్క. రూపొంతరమే నిడదవోలు, రాజవోలులోని 

“వోలు. దీని ప్రాచీన రూసం “పుటిల్” అని శాసనాల్లో కన్ని స్తుంది, లంకా 

విజయంలో... 

“*___-పిండిపోంలి కులవీరాసూ త్యుడు ___” (లంకావి. 1_27) 

అని నంశప్రళారంలో కవి పిండి పోోలు గృహనామాన్ని ఉపయోగించాడు. 

“నాకబలి పద్యాలకు పిండిపోగలు లక్ష్మణకవి వెశ్ళేవారట. సెండ్రి జరిగిన సంవత్స 

రానికో, రెండుసంవత్సరాలకో వెళ్ళికూడ మామూలు వసూలు చేసేవారట. మీరు 

సకాలంలో రాలేదని ఆ గృహస్తులు అడిగితే “నేను రాకుండా సీ ఇంట సెండ్రి 

జరగడానికి అవకాళం లేనేలేదు. సీపు తెలుసుకో లేకపోయావు, పిండిలేకుండా పెండ్లి 

ఎలా జరుగుతుంది'అసీ, పోలు (ఇదీ నాకబలి నాటి ఒకానొతతం తు) లేనిదే సెళ్ళి 

'ఎలాజరుగుతుంది అనీ చమత్యరించేవారట”. (రథ,గా.2; పు.450). 
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_బండ్డ : పాటిబండ్ల వేంకటస్పయామాత్యుడు 10వ శతాబ్ది మధ్యకాలంలో 

వాడు. “ఈతడు పాటిబండ్ల గామ కరణం అయినందున ల్ల ఈతనికి ఈ పేరు 

గృహనామంగా నిలిచింది. పొటిబండ్ల గుంటూరుజిల్లా సత్తెనపల్లి తాలూకొలో 

ఉంది. ఈ కవి (ప్రభులింగ లీలను రచించాడు. 

పోరండ్ల గృహనామం పండితారాధ్య చరితంలో కన్సి స్తుంది, 

“వీరభక్త స్థల విదిత పోరండ 

సూరసానవ్వనాధారుణింబర గు 

నరిది మున్నాయన్వ చరిత మెట్లనిన 

నరయంబోరండ్లను నగహారమున( 

బతి పరో క్షంబునంబి ధిత సద్భక్తి _--” (పండి.పు. 80) అని 

అనడంచేత “పోరండ్ల' అనే అగ్రహారంలో ఈమె నివసిస్తున్నట్లు సూరసాని 
కధలో పేరొ-నబడడంచేత ఈమెకు గామనామమే గృహనామం అయినట్లు 
తెలుస్తుంది. 

బమ్మెర : 

“సమ్మతి శ్రీ హరికిచ్చి చెస్పనీ 

బమ్మెర పోతరాజొకడు భాగవతంబు జగద్ధితంబుగన్” 

(భాగ, సీ 118) 

భాగవతాన్ని రచించిన పోతన గృహనామం బమ్మెర. ఇతడు బమ్మెర [గామ౦లో 

నివసించాడు గనుక ఇతని యింటిసెరు “బమ్మెర” వారుగా చె పున్నారు. బమ్మెర 

అనునది |గామనామము కొదని వావిలికొలను సుబ్బారాపుగారి అభిప్రాయం, 

“ఐమ్మెరి అను శబ్దమునకు నిలకడలేనిది, చలించునది అని అర్థం. ఇది భమ 
అను శబ్దమునకు తదృవమని సీతారామాచార్యులవారు వాసిరి. భ్రము-అనవస్థానే 
(తిరుగుట) అను ధాతువు వలన కలిగినది భోమ_ కావున బమ్మెరకు అదే 
అర్థమని చెప్పి కొన్ని (ప్రయోగాలు చూపించారు. 

'"ఎలదే(టి దాంటులన్ః బమ్మెర నోవందోలు కెగబా రెడు వెండు)కలు”_మును, 
“బమ్మెర పోకతో "_అని సంచతం|తము. 
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ఇతరులచే భుశింపక స్వయముగా పాకము చేసికొను వారిని స్వయంపాకం 

వాంన్న'్లే బమ్మెర వారను పేరు ఇ వచ్చియుండవచ్చు. పోతరాజు పూర్వులు 

ఒకచోట నిలుకడ లేక నానా దేశముల భమించుచుండిన వారలగుటచే బమ్మెరవారై రి 
కాబోలు. దీనికి సరైన ఆంగ్ల నామము "నో మాడ్్స్” (Nomads) “కోర్ 

పథుచారోసబీవ న్-_ అస్టిరవాస ” అరి"ఆప్టి” నిఘంటును, పోతరాజు పశుచారోపజీవి 

యనియు కింవదంతి కలదుగదా! ఇది పూహమహాతమె(ఆంధి సాహిత్య పరిషత్స తిక_ 

కాళశయు క్తి సం॥ శావణ భా దపదసూసములు_ఒంటిమిబ్ది పోతనామా త్యుడు _ వావిలి 

కొలను సుబ్బారావు; స. 161) 

మంచి : కట్టమంచి, కూచిమంచి, జనమంచి, శంకరమంచి లలోని 

“ముంచి” ఉత్తర పదంగాగల గృహనామూలు కూడ ఊన్నాయి. ఇవన్ని గామ 

నామాలుగా ఉన్నాయి. ఇది కన్నడ రూసమెన బెంచి” నుండి వచ్చింది. దీనికి 
(on 

నిటిదొరు వు ఆని అర్జం. నుంచి” వ్యకి నామానుబంధంగా కరా డాఉం౦ది. 

___శ్రీ కూచిమంచి వంశాబ్ది చందు) మజ్ఞనప నలగంగనా మాత్యు దల తు” 
(రుక్మిణి1_17). 

అని తిమ్మకవి రచన. “ఏనాడో ఎన్నితరముల కిగితమోజనులఎడ మంచిగ 

నుండుటచే మాకు “జనమంచి” యను ఇంటిపేరు వచ్చినది. ఇస్పుడు నేను 

మొగము చెండుకొని వారివతె ననవసరముగా నా (వతి పక్షుల ఏమర్శించితినేని 
మా ఇంటి పేరును నే౭ వీరకొయను చేసిన వాడనగుదునని జనమంచి శేషాద్రి 
శర్మగారే చెప్పిరి” (ఆంధ్రర బహుళ : ఛలోక్తిగా చమత్యరించి ఉంటారు, 

సిండిపో౦లు లక్ష్మణక వికి శంకరమంచికి పడేదికాదట. ఒకరోజు 

శివాలయంలో శంకరమంచి అనంతపంతులును చూసిన లక్ష్మణకవి "కోరా: 

శంకరమంచి వాడవు అనంతాఖ్యుండవై తీర్ప్చెటుంగ” అంటూ న్యగర్వగా పద్యం 

చెప్పాడు. కూచిమంచి జగ్గకవి, తిమ్మకవి గృహనా బాలు ఈ వర్గానికి చెందిన వే, 

తిమ్మకవి 17వ శతాబివాడు. ఇకయ రుక్మిణీ కల్యాణము, సంహోదల మ హోత్మ్యము 
(0 

మొదలై నవి రచించాడు. కట్టమంచి రాను9౦గా రెడ్డ పాకనాటి శాఖకు చెందిన 

వాడు. చితూరునకు సుకూరు ముప్పాతిక మైలు చూరంలో వున్న కబ్దసుంచి వీరి 

13] 
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(గ్రామం, ఆ (గ్రామం ఆ కాలంలో చాలాచిన్నది. ఈ గామనామ మే తరువాత 

రాషులింగా 6ెక్సి గృహనామ మెంది. 
౧౮ క 

ఇ ఉ వ ఏటి A “సుం సము క్రి ఫ్ ఒముటణి ? పిల్లి లమర్హు, టై డిమబల్ ని మ పుకు ఏక్ళె చిలకమర్తి, 

నిడమ రీలలోని “మరి” -_పల్టు/ _బయు లకు పరిణతరూపం. వెలుగోటి వారి 
అవి జరి రికీ ర్తి 

వంళావళిలో సి లలని గృహానామాని గూర్చి ఒర కథ వ్రాయబడింది, 
భా 

“___తసం పిల్లలమటి భేతాళ నృపతి” వెలు.వం పు.ర్స్ 
గ రి 

“__ గాదయామాత్య పుతియారాధితామర వీర భద పిల్లలమబ్ల్; 
రవి 

పిన ఫీ భద) పణీతంటబై న శాకుంతల . _” (శకుం.ప్పు 81 
త్త (“man 

సెడిమటి వేంకటపతి తన చందాంగద చరిత్రలో ఆళ్వాసాంత గద్యంలో 
dn ర్ం ప్న 

ఇది...సకల శాసాగధారి"ంస  పెడిమటి పద్మనాభాధ్యరివతంస కిపా 
Bes లే జు Cn (౪5) 

44 

భూషణ _” అనీ “పెడిమిటి గృహనామాన్ని పేర్కొన్నాడు. 

“మా ఇంటిపేరు చిలకమ ర్హివారు, చిలకమబ్లను పేరుగల గామం ఎక్కడో 

ఉండే ఉంటుంది. నిజాం రాజ్యంలో ఉన్నదని కొందరంటున్నారు. (ప్రస్తుతం 

వంగదోలు (ఒంగోలు సమీపాన గల నుద్దిపాడు నివాసం. చిలకమ ర్రివారు 

ఆరామ ద్రావిడులు, కాశ్యస గోతులు, అశ్వలాయన సూతుల్కు బుగ్వేదులు. 

పై ష్షవులలో కూడ చిల మట్లివారున్నారు. వీరు మొదట ఆరామ డావిడులేమై 
యుందురు. విసిష్టాద్వెతము మీది అభిమానముతో శశ్రీవై ష్టవులై యుందురు. క్ రును 

కాశ్యపగోతు3లే. వీరికి, వారికి భేదం ఒక్క టే. వీరు చిలకమర్తి, వారు చిలకమల్లి.” 

(స్వీయచ. పు. 2) అని చిలకమ ర్తివారు తమ స్వీయ చరితిలో చెప్పారు. 

చిలకమ ర్తి ఆనే గాామంనుండి నచ్చారు గనుక చిలకమర్తి అనే ఇంటిపేరు 
వచ్చింది. ఆరామ వ్రావిడులలోనూ, శ్రీ వై షవులలోనూ ఒ కేగోతంం, ఒకే 

ఇంటి పెరు కలవారున్నారని చెప్పడం గమనించదగిం ది, 

బై *ేంకోటస9 చంట్రాంగదచరితంమ నే ఆరాళ్వాసాల 
శ్రీరామచం మునకు ఆంకితం ఇచ్చాదు. ఇతడు ష కి రాలకు చి “ 

అ 

పిమ్మట, _ధాస్ఫాఃంధాఏకి పూర్వం తనసుగూర్న్చి ఈ కింది సీసపద్యంలో 
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“అవధాన కృతి గర్భకవితాచ్చసం దర్భ 

కీ దిత్ర (పజాండు కేశవన్న 
mn.) శ 

తనకు నన్నలుగాగను దనరు గ్భష 
2] 

రాయభూషణకుల రామరాజకనయ 

కేశవాత్మజ పర్వరాధీశు వేంక 

టాడినిదె కొవ్యమేని త్తు నంకిీతమున". 

దేవరాయల కాలంలోని వాడని చెప్పినాడు. ఈ కివి కృష్ణరాయ భూషణుని 

వంశ జుడగు రాదురాజు కొడుకే కైన కేళవారు, ని పుతుః డగు పర్వకాఖ్యుని సతుడగు 

వేంకటపతి, గంధాంత గద్యమున ఇది శ్రీరామచందు చరణారవింద మిళిం నాయ 

మాన మానస సకల శాసాాధ్వరివతంస సెడి మత్ పద్మ నా భాధ్యరి వతంస 
ఆటీ టా పక్ 

కృపాభూషణ కృష్ణరాయభూషణ పర్వతరాజ తనయ _ వేంకటప3 విరచికంబైన న 
'చం డా సాంగదచరి త తం) బను మహా ప్రబంధ బునందు షబ్దా శ్వాసము, ' చం(ద్రాం, ఓ 

ట్ గ) 9 ఇందు సేర్ రొ్మనిన పై పై డీమ్డ్ పద్మనా భాధ్వరి కవికి గురుసు * చెడి 

మల్లీ అనునది గురువుకు గృహ నామ మేగాని కవికి కాదు. వికీ ఇంటిపేరు 

'కృషరాయభూషణ'” అయినటు సీసపద్య మ “లృషరాయభూషణకుల” ఆను 
అ ag) (౨2 

వాక్యమునుబ్బ, గద్యలోని “కృష్ణరాయ భూషణ పర్వత రాజతనయ-__” అను 

వాక్యమునుబబ్లి నిర్షారింసవచ్చు కృషూూయథాపణ శబము ఇంటి సరుగాక, 
(o) ణి చరి గ) 

స్ప షరాయల సభకు అలంకారము వంటివాడని అర్హమిచ్చు బిరుదు శబ్దము. గా 

భావించితిమేని, ఈ విరువు ఈకవి తం[డియగు సర్వతరాజున కే అన్యుంచు కని 

గద్యను బబ్ది నిస్స్పంశయము గా సు ఈ బిరుదు సర్వతరాజుచే సంపాదించ 

EE 
బడిసనూ. కవి ఆ విరుదమును పూరుఃలకు కూడ అన్వయించున బ్లు hat 

భూషణ వంశమని” పద్యంలో sae ఈ ఆభిపాయం ని జమెన 
రా 

కివి 16వ శతాబి మధ్యవాడని చబస్పవచు చ పైడిమట్టి ఆను ఇంటిపేరు గలవారు 
టి 

wn స్ స్ ర్ ఉను oy స్ ట్ర న తెలగాణ్య శాభియులగు జ దికి (బాప ఉన్నారు, "సాహి వాతం ల్ 

పె డిటుటీ వేంకటపతి అని పిలువబడాడు గానిఈతని గృహానామం "పెడిమబి” 
మా థర G క అనో 

అని ఎక్కడా కిన్సించలేదు.” (చంద్రాం, _ఆళ్ళా. గ, 7) 
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ముల : రిరుమల అనేది గారిమనామంగానె కాక గృహనాషుంగాకూడా ఉంది, 

“విళశ్ళత తిరుమల తారా 

ర్య శ్పషాన్వయ సుదర్శనాచార్య తనూ 

జ శ్రీనివాస గురుచర 

కా శయలు సమార్తికా ఖిలా భ్యుదయునకున్ ” 

సొంబో పాభాన క ర్రఅంయిన రామరాజు రంగప్పరాజ: వికి మంతో9పదేష్ట అవడమే 

గాక శ్రీ తిరకమల శ్రీనివాసాచార్యులు కళాపూర్ణోదయ కృతిపతి అయిన సంద్యాల 

కృష్ణరాజుకు కూడా గురువై ఉన్నాడని కళా పూర్ణోదయంలోని పై పద్యంవ ల్ల 

తేలు లు సుండి. ఇందు “తరుమలి గృహనామ౦గా కన్చి స్తుంది. 

మారెళ్ళ వ. క్రీీత,0వ శతాబ్దినికి చెందినవాడు బూ రెళ్ళ రాజాదిత్యుడు_ఇతడు 

తసి శౌర్య ధైర్య గాంభీర్యాలను ప్రకటించి గుణగ విజయాదిత్యునికి ఖడ్ల 
en fy 

సహాయుడై న సేనాని. ఇతని గృహనామం “మారెళ్ళ'. ఈ విషయంకా ట్లపరు) 

శాసన ౦0వ తెలు స్తుంది. నెల్లూరు శా సం; కందుకూరు శా,నం ౧0,82,పు 544) 
36 

-మూడి / -పూడి : గోళ్ళమూడి, యండమూడి. ఆడిపూగి, కాకర్హ్లపూడి, 

చింతలపూడి, బెండపూడి, మాడిపూడి, వెలగపూడి ఇత్యాదులలోని "మూడి" 

'పూడి' పర్యాయ పదాలు. ఇవి కొలువ అనే అర్థంగల 'పూల్ణి' నుండి వచ్చాయి. 

కాక ర్లపూడివారు ఆంధి క్షతిర్భయు లు. 

ల; _--ధ్రీవశిష్ట గోత్ర? వవిత) కాకరపూడి వంశాంబుధి కైరవ 
ne) ర 

మి తుండును___* అనటందేక కాకర్ల పూడి గృహనామంగా కన్ని స్తుంది. రెకపల్లి 

సోమస్స కవి తనరుక్మవతీ పరిజయంటో 

“___ఆకసవ క్ష్మొతలపతి 

యేక చృతంంబు గాగ నేలుచు జగతిన్ 

గాకరల పూడి యను పరి 

బేకొని నిజరాజధాని. చేయగ దానన్ (రుక్క_1-40, 
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కొకరల పూడి కులముదీ 

వాకర వరివంళ సంభవ మై ధరణీన్ 

(శ్రీకరముగ స న్యంశం 

లా జ అడ అర ఒడ లద జజ న ఆదం CARI అణు ఎజకర మొప్ప నృపమణుల కాశయమగుచున్” (పైది.!. 41 

వీరి వంశానికి మూల పురుషుడు డేవన కసవరాజు. ఇతడు కాకర్ల పూడిని రాజధానిగా 

చేసుకొని తన చిన్న సంస్థానాన్ని పరిపాలిస్తూ పసిగ్షిచెండాడు గనుక వీరి గృహ 
థి ఆవి ఢి 

నామం 'కాకర్ణ పూడీ”* ఆంఎనట్లు తెలుస్తుంది. 

చింతలపూడి ఎ లనార్యుడు “రాధామాధవ” మన్న (ప్రబంధాన్ని రచించి 

దానిమూలాన (శ్రీ కృషదేవరాయల మెప్పు పొందటం వల్ల అతనికి “రాధామాధవ” 
చది గా 

బిరుద నామం కలిగింది; తన రాధామాధవ (ప్రబంధ సీధికలో. 

“రాధామాధవ మచ్యుతాంకిత =. గాబౌఢ క్రియం జెప్పిత 

న్మాధుర్యం బుస(గృష్టరాయవిభు(గర్జామేకు మెప్పించి, సో 

నా ధాతృ(పకిమాన సత్కవులలోనన్ భూషణ, శేణితో 

రాగామాధవ నామమందిన జగత్స్రక్యాతి చారి తుడన్ ” 

“సంతత భావ సిద్ధయుత నంస్టితియున్, సనయ [క్రియా పరి 

శ్రాంతియు, సర్వలక్షణ విచాంతయున్ ఫలియించిి, రాధికా 
కాంతుండు (ప్రాణవల్ల భుడు గావునందావన మూర్తెయైన యీ 

చింత6 పూడి యెల్ల కవి శేఖరు కోమల కావ్య కన్యకున్," అని 

రాధామాధవ మందు తన ఇ.టిపేరు చింతలపూడిగా పేర్కొన్నాడు. ఇతని బిరుద 
నామం, ఇంటిసేరూ రెండూ అకని వ్యక్తినామం ముందు వ్యవహృృతం 

అవుతున్నాయి. 

బెండపూడి అన్నా మాత్యునికి తన గామనామమే గృహనామంగా మారింది, 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని తాలూకాలో బెండపూడి అన్నేగామం ఉంది. ఇది 
పదయ య వ 1 స్త క వష స్ ఆ wh సము ఒకప్పుడు మ ఖ్యపబ్దణమట. అల్లాడ రెడ్డి మం(ి ఆరియెటి అనుమ. దుం[హో 

జీ ధా పట్టణానికి రాజ పతినిధిగా నియమించబడినస్సటి నుండి రి హర్షిశంవారికి 
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బెండపూడి గృహనామం ఏర్పడినట్లు మల్లంపల్లి సోమ శేఖర శర్మగారు “హిస్టరీ 
జా A 9 క్ దు. ఆఫ్ ది రెడ్ది కింగ్ డమ్సి"లో ఎర్కొన్నా 

-వరం ; గుండవరము, ధర్మవరము, సురవరంలకోని “వరం” యొక్క 

బొపవిభ కి రూజమే కేతవరప్త, గన్నవరపు, సుంవరపు గృహనామాల లోని 
“వంపు. గణపవరపు వెంకటకవి చితంకనిత్వంలో దిట్ట. ఈయన [ప్రబంధ రాజ 

వెంకి పేశ్వర విజయవిలాసమన్న (పబంధానికి కర్త. ఇతడు తెలుగుతో మొదటి 

పద్య నిఘంటువు, “ఆంధ్మకొమూది' అనే వ్యాకరణం రచించాడు, 

_వలి ; ఎడవలి, ఖండవ లి, గూడవ లి, దిగవలి. ఏఎబిపలి. అడుసుమ లిల 
ఆ a ag) యం న్ eg ౧౫ na) 

లోని “మలి” “మిల్లి” పలి' శబసంబంధాలని “వలి' కూడ 'పల్లి కి మార్చాటు 
re న్్ యా టి ౧ ng 

రూవం కావచ్చని బేదామూల దా విడ రూపం “వటి” నుంటి ఏడి ఉండ 

వచ్చునని, తెనాలిలోని “ఆలి” ఈ “వలి' నుండి పరిణమించింది కావచ్చు లేదా 

“దక్ష ణాపధం” అనేఆర్గంగల “తెన్నవలి అన్న ఉహోనిద్ధరూపం “తెవ్నాలి గా మారి 

తెనాలి అయిఉండవచ్చు అని తూమాటి దొణప్పగారు రేకియో (పసంగంలో 

పేర్కొన్నారు. తెనాలి వారి పూర్వపు గృహనామం గార్డ పాటి. పాండురంగ 

మహాత్మ్యమందలి ఈ క్రింది పర్యం వలన వీరి నివాసం తెనాలి అని తెలి స్తుంది, 

“శ్రీ తెనాలి నగ రేవ్యరాజ యద్గాక్షపాటి పుకరామ సండిక : 
aise) 

ఎర మ తిరగ జో 

తెనాలి నగరే అనుటచే రామలింగనికి తెనాలి గామనామమే గృహనామంగా 
సంమలందని స్పష్టమౌతుంది. 
ఢి ర్తి 

_వాడ : చదలవాడ వేములవాడలోని 'వాడికు జనపదమని అర్థం. ఇది 

సంస 3 'వాటి/'వాటీకి వికృతి. విప్రనారాయణ చరిత) కవి చదలవాడ 
మల్ల య్య ఎబ్రయ్య తన వంశంవాడనీ తాను చిన మనుమడననీ, ఎట్టియ చెదలువాడ 

నివాసుడనీ చెప్పాడు. (శ్రీనాధుడు తన కవి స్తుతిలో 'వచిఎ.౦తు వేములవాడ భీమన 
భంగి నుద్దండ లీల నొకొ్ళ-క మాటు “అని భీమకవి గృహనామం "వేములవాడ? 

అని భం. న్నాడు. 

_రీటి ; జనావాష౦ అనే అర్హంగల “వీడు” శబం అచ్చమెన తెన్నాగు పవం 
ః యు చే 

ఈ వీడుకు బొప పభ క్రి క రూపమే వీటి. విడువక యాకువీటి పెద సంకట 
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భూపతి...” రాఘవ. పీ. ప. 88). ఆకు వీటి సట్టణ (ప్రభువు గనుక ఇతనికి 

“ఆకువీటి* వారనే గృహానామం ఏర్పడింది. 

కృష్ణదేవ రాయల తర్వాత విజయనగ5సాఘాజ్య వై భవానీకి పట్టు గొమ్మయి 

పిలసిల్లిన రామరాయలు ఈ జర్వీటి వంశానికి చెందిననవాడు, ఆనంతపుర 

మండలానికి చేరిన తాడిపర్ర రాలూకొలోని యెల్లనూరు వద్ద చితంవతీ తీరంలో 

వున్న పాడుపడిన పల్లే అప్పటి ఆంవీడు. ఈతని పూర్వీకులు ఆరవీటిని 
పరిపాలించిన కారణాన ఈతనికి అర్వీటి రామరాజనే పేరు కలిగింది. 

వెలిగందల : “తత్కవితా పభూముఖ అలకంబగు వెలిగందల కందనా 

మాళత్యుండను ను తమ రత్నంబునకు పాశయం బగు రామగిరి పబణాధీశ్వరుం డె స 
( డా a ట ర 

ముప్పడి క్షోణిపాలుని యన్వయ గుణవిశేషంబు లెట్టివనిన” అని మడికి సింగన 
తాను రచించిన పద్మపురాణ ఉత్తర ఖండంలో తత కా తివతియైన కందనానూత్యుని 

గూర్చి యలారాశాడు. కృతిపఠి వెనిగందులకు అమాత్యుడవ డం వలన ఈతనికి 

వెలిగందల అన్న గృహానామం ఏ డినటు తెలు సుంది. ఈ వెలిగందుల గ్రామం 
na) a.) 

కిరీంనగర్ జిల్లాలో ఉంది, 

వెలిచేటి : వెలిచేరుకు బౌఎవిభ క్రిక రూపం వెలిచేటి. ఇది ఇంటిపేరుగా 
ధర్మనందన విలాసంతో ఉంది, 

“__పురుష గాంగేయ వెలిచేటి గురువరాయ” (దర్శశం. 1-18) 

“__వెలిచేటి పాపరాయాహ్వయుండు” (దర్శనం. 1-78) 

“ధరణి నతడు వళిష్టగోవావరీని 

కటమున న్వెలి చేరను గామ మొకటి 

గటిమ౦గాంబికను జెటబటిమ లి 
యు అ అబ య 

కారునుని__. (దనం. 1-26 ఎని 

ధక్మనందన విలాసక ర్త కాళ్ళశారి గౌరికాంత కపి పేర్కొనటం చేత వెలిచేటి 
వంశపురుషుజ గోఎ౮ాపరి తీంంలో వెలిచేరు అనే గాఎమౌన్ని కఎనంనుస లనే 

టి bs 
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_సాల : ఘంటసాల వెంక పేశ్వరరావుగారి గృహనామం ఘంటసాల. ఈ పద 

వ్యుత్పత్తి చూద్దాం. ఘంటసాలకు టోలమీ కాలంలో “కొంటక్ళెలి అనే 

'పేరున్నుదట. ఇది వాణిజ్యస్టాన ౦. ఈ కొంటక శెలను కొందరు కటకశాలని, 

కటకసోలని, కంటక సేలి, కంటికోస్యలని ఆనేకవిధాల ' చదివారు. “ఇటీవల 
నాగార్జున కొండ శాసనములలో కంటకసేల శబ్దము కన్చించుటతో “టోలమీ' 

"పేర్కొన్న 'కొంటకృళ్ళెలి కంటక సేలయుక్కు- అపభ)9ళ మే అనుటలో 

అసామంజస్యము లేదు. “కంటకశెల" అను శబ్రమున కర్ణము ముండ్ల పర్వతము, 

ఘంటసాలలో ముండ్లసర్వకము లేదు. బౌద్దుల యుగంలో “శైల” శబ్ద మగల పేర్లు 
చాలాగలవు. శెల శబారము పర్యతమేగాని, శె ఆ శబాంతాలనస్నీ ఆకాలంలో 

య అథి య్ (స) 

కొండలుకావు. స్టూపముల్పు కొండరాళ్ళు పర్యతములవలె వుండుటచేత వాటికి 

ళల ఆను పేరుపెట్టి పుంటారు. ఆయా స్టూపాలను వారికిష్ణమెన శైల శబ్దాంతాలై న 

పేరతో పిలిచారు స్తూపాలు శెలాకృళలో నిర్మింపబడడంచేత వానిని శెల 
వో థి ష్ క 

మనడంలో అసందర్భంలేదు. ఆకాలంలో స్థూపాలు ఆవిధంగా పిలువబడి 

వుంటాయి. దానినికేవలం శబ్దార దృష్టిలో విచారించగూడదు కంటక అశుభకరి 

మెన శబ్దము, గాంమానికి మనం ఏదో ఒక మత సాంఘికాచారానుకూ లమైన పేరు 

"పెట్టడం మన సంప్రదాయం. ఆచార విరుద్దంగా ఇచట “కంటక” శబ్దం కన్ని స్తుంది. 

ఆజన్మ సుఖభో గియై అన్ని సంపదలతోనున్న రాజ భవనాన్ని వదలి దుఃఖ 

నివారణకి. బయలు దేరి వచ్చిన ఆ బుద్ధభగ వానుని అశ్వము పేరు కంటకము. ఆ 

దివ్యసుందర ధవళ తరంగము సిద్దార్టునిచే విడనాడబకి దుఃఖముచే శుష్కించినదె 
విచార భరమన జీవముల బాసినది. ఈ హయమునకు కంటకమని పేరు. పుణ్య 

మూర్తియెన బుద్ధభగ వానుడు లోక కల్యాణార్థము ఎక్కి వచ్చినట్టియు, పవిత్రమై 

నట్లియు, విశ్యసనీయమెనటియు, ఆత్మార్పణ బుదికలిగినటి గుబము పేరుతో 
డు చ= టి య యు ప 

కంటక శె లయని ఒక చైత్యము కట్టబడి వుండవచ్చు. అది గామ ము ప్పెరె 

(ప్రసిద్ధి చెంది ఉండవచ్చు. “అవర ల” అమ రాన తిగా నిర్హయింపబడి నట్లు మన 

ఆంధ దేశంలో గాగ మాలెన్నో (ఫీమేశ్వరం, ఎల్లశ్వరం, సంగ మేశ్యరం మొ॥ 

దేవాలయాల పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి. కనుక వభకరమెసన నామముతో 

ఆచొరానముకూలముగాను, చారిత్రాత్మక ముగను సత్సృపాణముగను కంటక కె అ 
A 

నామోత్ప తీ కన్సి స్తుంది.” (ఘంటసాల చరిత ణ్ గొరె)పాటి వెంకట సుబ్బయ్య. 

స్ప. 29-90) 
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కడపజిల్లా పులివెందుల తాలూకాలో సుంకేసుల అనే పేరుగల ఊరొకటి 

ఉంది. సుంకేసుల సంకసాలగానో, సంకుసాల సుంశేసులగానో మారి ఉండవచ్చు. 

ఈ గాామనామం గృహనామంగా గల కవి సంకుసాల నృసింహకవి. ఈతడు 

15వ శతాబ్రివాడు. (శ్రీకృషదేవరాయల కాలంలోనినాడు. “మాంధాతృచరిత9” అనే 
© [3 గీ 

కర్ణర సాయనాన్ని రచించాడు. 

దేశ్యాలైన ఏరు, కుష్టు, తు, ప, పూడి, పోడి అనేవి (ప్రత్యేకంగా 

కాక ఏదో శద్దానికి తుదిని (ప్రమోగి సే అవి (గామవాచకాలవుతాయి. ఆ గామ 

నామాలు కౌపవిభ కిక రూపంతో గృహనామాలుగా చలామణిలో ఊన్నాయి. ఉదాః. 
కంతేరు _కంతేటి, చిమకుర్హి, పులకుర్తి, పెందుర్తి, పుట్టపర్తి. ముళ్ళపూడి 

మొదలై నవి. 

4. పొరుపష తేక వీరుదనామాలు : 

బిరుదనా మాలు లేక పొరుషనామాల మీదుగా ఇంటి పేర్లు ఎలాఏర్పడ్డాయో 

చూద్దాం. పురుషవ్యాపారం కలది పొరుషనామం౦. ఈ పౌరుషనామాలను 1. సంగీత 

ప్రావీణ్యాన్ని సూచించేవి, 2. కవిత్వ, పాండిత్య సూచి, 8. పరాక్రమసూచి అని 
మూడు విధాలుగా విభజించవచ్చు. నివాసస్టల సూచకాలై నవి, ఇతరాలు ఎతం 

గృహనామాలుగా కన్చి సున్నా యిం 

i. సంగీత [పావిణ్యసూచి - చల్రగాలి, యముంయీమారుతం, పల్ల వి, వీణ, 

షట్కాలం, స్వరకాడు, స్వరం మొదలైన ఇంటి పషెర్షవలన సంగితంలో వీరికిగల 

వై పుణ్యం తెలుస్తుంది. చల్లగాలి : పచ్చిమిరియం ఆదెప్పయ్య శిష్యుడైన 

పల్లవి గోపాలయ్య కొడుకు చల్లగాలి కృష్ణయ్య. ఇతడు 1824_65 మధ్య(పాంతం 

వాడు. ఇతడు తంజావూరు ఆస్థాన విద్వాంసుడు. శృతి తంతిని వాయించ 

కుండగనే వీణను మీటటం ఈతని విశిష్టత. ఈతని వీణ మానవగాత్రం వలే 

పల్కేదట. దక్షిణ తెరిపి చల్ల గాలివలె చల్లగా ఉండటంచేత ఈతనికి “చల్లగాలి” 

అనే బవిరుదం వచ్చిందట. ఈతని తండ్రిపేరు పల్లవి గోపాలయ్య. తండికాలంలో 

ఫల్లవి అన్న పదం గృహనామంగా వాడుకున్న కృషయ్యకు ఆ ఇంటిపేరు సమసి 

14] 



[గ క్రి తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంటి పెర్డు 

పోయి తాను సంపాదించుకున్న “చల్ల గాలి” దిరుదనామం కుటుంబనామంగా 

మిగిలింది. 

యం యో మారుతం సుబ్బయ్య తంజావూరు కన్నయ్య శిష్యుడగు 

వడ్డి సుబ్బయ్య స్వాధ్యాయి. మెసూరు మహారాజావారిచే “యంచయూమారుతం” 

విరుదం పొందాడట. ఈ వీరుదమే ఈతని వంశం వారికి గృహనామం అయింది. 

వీణకుప్పయ్యసామ వేద బాహ్మణుడు. వీణ ఫిడేలు వాద్య చతురుడు. 
చక్కగా వీణ వాయించి ఆ వీణపేరే తనకు పొరుషనామంగా నిలుపుకున్నాడు. 
ఈతని మూలాన్నే సంగీత నిలయమన్న ఖ్యాతి మ్రాను పట్టణానికి వచ్చిందట. 

షట్కా-లం నరసయ్య ఆరుకాలా లలోనూ కీర్తనలు పాడగల సమర్షుడట, 

ఈతను వేంకటగిరి ఆస్థాన విద్యాంసుడు 

1825.64 మధ్యకాలంలో  ఆరంతంగి వద్దనున్న “వల్లవాడి" నివాసి 

స్వరకాడు వెంకట సుబ్బయ్య. ఇతడు నిడమంగళ గాొమాన్ని నివాసంగా 

జేసుకొని అచటి బాహ్య (ప్రదేశమున ఏకాంత నాదోపాసన చేశాడట. ఈతని 
స్వంకల్పనా చాతుర్యానికి మెచ్చి శివాజీరాజు * స్వరకాడి బిరుదాన్నిచ్చి 
సక్య్కరించాడు. (ఆం. గా,చ. పు, 140 ఆ విరుదమే ఈతని5 ఇంటిపేరుగా 

మారిందన్న విషయం ఆంధ) గాయకుల చరితిలో మంగిపూడి రామలింగశాశ్ర్రి 

పేర్కాన్నారు, 

స్వరం కొండయ్య జందరు నివాసి మంచి గాన (పతిభకలిగి శీలి, 

స్వరములకూర్చు, శోబ్దాల సొగసు మనోధర్మ స్వరాలు పక్కాతాళ పొందికలలో 

పాడుతుండేవాడట. అందువలననే ఈతనికి “స్వరం” అన్నపదం ఇంటిపేరుగా 

మిగిలింది. 

il. కవిత్వ పాండిత్యనూచి : అవధానం, ఆష్టభామా, చిత్రకవి, దిట్టక ప 
నిమిషకవి, పురాణం, పాొఢకవి, భదకపి థాగవతుల, భారతం, రమణకవి. 

వేదుల, లింగనముఖి. శ్రీపాద, సన్నిధానం మొదలైన గృహనామాలు ఆయా 
కుటుంబీకుల పొండిత్యాన్ని సూచి స్తున్నాయి. వేదాలతో నూ, శాస్తాలతోను వారికి 

గల సన్ని హితత్వం కన్ని స్తుంది. 
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“చిత్రకవి వంశ దుగ్గాని శీత భాను? 

డనుపమానో క్రి శ్రీ సింగరాక్యసూను...-” (బిల్ల. 1.8) 

చిత్రకవి సింగనార్యుని ఇంటిపేరు “చిత్రకవి” వారు. ఈ చిత్రకవి అతనికి బిరుద 
నామం. ఈ బిరుదనామంతన వంశం వారందరికి గృహనామంగా మారింది. ఈ 

కవి రచించిన రాఘవ వాసుదేవీయ ఆళ్వాసాంత గద్యంలో “ఇది శ్రీమదళహ 

సింగరి స+రూస శ్రీమన్నారాయణ ముని గురుచరణ -_.- గోతి పవిత్ర కొత్త 

పల్లి రంగాచార్యప్పుత చిత్రకవి సింగ రాచార్య (పణీకందై స రాఘవ వాసుచేవీయం” 

అని ఉంది. ఇతని కాలంనుండి ఈ బిరుద నామం గృహనామంగా ప్రసిద్దిచిందినట్లు 

తెలు స్తుంది. చి త్రకవి పెద్దన తనకు ఇంటినేరుగా నిలచిన చిత కవిత్వ లక్షణాలు 

వివరించాడు. ఆందులో కల్చవ ల్లికొబంధం ఆని ఒకటి చెప్పాడు. నాలుగు చంపక 

మాలలనుండి 17 వృత్తాలు పుడతాయట. ఇటువంటి ఫీట్స్చేసిన వాడు నిజంగా 

చిత్రకవేమరి. చిత్రకవి పెద్దన 1600 ప్రాంతంవాడు. ఆర్వేల నియోగి. ఇతడు 

సర్జలక్షణ సార సంగహము, సొహిత్య చందోదయం 'మొదవైనవి రచించాడు, 

దిట్టరవి వెంకటామాత్యకవి ఇంటిసేరు మొదట వెణుకురుప లి. ఇతని 

పితామహుడు వెంకటామాత్యకి వి కవిత్వంలో దిట్టము దిట్టకవి అనిపేరు పొందడం 

వలన ఈ ఇంటిపేరు వచ్చింది. (ఆం.క్.త. ౫11, పు. 17% 

నిముషకవి రామయ్య జల, క్రీడావిలాసం అనే యక్షగానం రచించాడు. క్రీ.శ. 
1758 (పాంతంవాడు. తూర్పు గోదావరి జిలా అమలాపురం తాలూకా గామ కరణం 

నిముషకవి లింగరాజు గారి పుతు౩. 

Ile పరాకమనూచి : అడిదం, రట్టటొమ్మ, కోసి రోటిరాయ, తుపాకుల, 

పచ్చకప్పురం, వాసిరెడ్డి మొదలె నవి యుద్దంలో వారు చూపిన సాహసాలకు 
a ర యు 

(ప్రతీకలుగా వారు పొందిన బహుమతులు, బిరుదులు. 

అడిడం వారి ఇంటిపేరు మొదట మోదుహరి వారు. ఈ కుటుంబం వారు 

తమ (గ్రంధాలను ఏనుగులపై వేసికొని దేశాటనం చేస్తూ రాజాస్టానాలను దర్శించి 

కొలంగడుపుతుండడం చేత (గంధవారణం వారని సేరుకలిగింది. తరువాత కొంత 

కాలాన్కి ఆడిదం వారి పూర్వుడైన సీలా।ది కవి కళింగరాజులలో ఒకని వద్ద 

ఆస్థానకవిగా ఉండి యుద్ధానికి వెళ్లాడట, (బొహ్మణుసైై నా ఇథను యుద్దరం గంలో 
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వెల్లడించిన ధైర్య సాహసాలకు తగిన పారితకోషరమని ఎంచి ఒక అడిదమును 

కానుక గా యిచ్చిగెర వించాడట. అప్పటినుండి వారిపేరు ఆడిదము వార్రైనట్లు ఈ 

ర (క్రింది పద్యము వలన తెలుస్తుంది, 

““కదన పార్పుడందె కవిరాజునీలాద్రి అలకళింగ రాజు లడిద మొసగ 

నిందుచేత నయ్యెనింటిపేరడిదము, రామరాయ వినుత రామచందొ, 

మ హామహో పాధ్యాయ (థ్రీ కొకొ్క-౦డ వెంకటరత్నం పంతులుగారు "దిల్వేశ్వ 

రీయము”లో “'అధికుడౌను గాచె యడిదము సూరన్న నియమశూరు(డ సమనిష్ష 
చేత” అని ఈతనిని పేర్కొన్నాడు. (నిడదవోలు వెంకటావు, అడిదము సూర 

కవి జీవితము. పీఠిక, పు. ఇ) "నేనడిదము వాడ! సూరన సమాఖ్యుడ। నాకొక 

రుండ సాటియే” అని పల్కిన ఆడిదము సూరన 1750 (పొంతంలో విజయనగర 

(ప్రభువగు పూసపాటి చిన విజయరామరాజుగారి వద్ద కపిశ్వరుడుగా ఉన్నాడు 

ఆంధ చందాలోకము, కవి సంశయవిచ్చేదము, కవిజనరంజనము మొదలై నవి 

యిళని కృతులు, ఈతని చాటువులలో = 

““ ఊరెయ్యది? చ్రీపురుపలె 
"పేరో? సూరకవి; లయుంటిపే? రడిదమువార్, 

మీరాజు; విజయరామ మ 

హోరా; జతడేమి సరసుడా।ః భోజుడయా।” అని 

తననూ, తన వంశాన్ని గురించి చెప్పుకున్నట్లు కన్పిస్తుంది. ఇలా కవు 
లందరూ తమనుగూర్చి వివరించినట్లయితే వారి కాలాన్ని గూర్చి, గృహనా మాలను 

గూర్చి, ఎవరి సమకాలికుడో తెలుసుకోవడానికి ఈనాడు మనం తపన పడవలసిన 

ఆవసరం ఉండేదికాదు. 

1799 అక్టోబరు 16వ తేదీన ఆంగ్ల సె నికాధికారి మేజర్ “'బానర్మన్ిచే 

మరణదండన విధించబడిన వీరవరుడు పొంచాల కుఠీచ్చి. తెనుగు పాశిగాడు 

కట్టబొమ్మ కయి త్తయ్య నాయకుడు. దక్షీణాపధంలో మొట్ట మొదటగా ఆం గ్లేయుల 

నెదిర్చిన తెక్గు పాలకుడు. కట్టటొమ్మ అనేది వంశనామం. వీరు తొలుత 

బళ్లారి మండలవాసులు. వీరు “జగవీరపాండ్య కట్టజొమ్మ' బిరుదం ధరించినట్లు 

తిరునుల రామచం(దగారు థమ “ధకిణాంధ) వీరులు” భో 'పేర్కాన్నందున నీరి 
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బిరుద మే గృహనామంగా మారి కభబొమ్మ సోదరులుగా (పసిధి ఇందినట్లు 
on) @ 

తెలు సుంది. 
ద 

“దొరగె రిపకోటి నీదెరా బిరుదుకోటి 

రాయ రఘునాధ సంచణ (ప్రభుకిరీటి.”| చా.ప.మ.మం.పు. 88) 

ఈతడు పుదుక్కోట (ప్రభువు, 17వ శశతాబ్దివాడు. ఆంధిభాషార్హవక ర్త నుదురుపాటి 
వెంగన ఈతని ఆస్థానకవి. రిపులను అనేక కోట్ల మందిని రణరంగంలో 

సంహరించినందుకు గాను ఈతనికి “కోటిరాయి అనే నిరుదు కలిగి ఉండవచ్చు. 

“పచ్చకప్పురపు” గృహనామంగా గల వారి పూర్వులు తిమ్మరాజు అతని 

తమ్ముడు అయ్యల రాజున్ను కన్నడ రాయడై న పౌంఢరాయని మెప్పించి ఘన 

సారదానాన్ని పొంది పచ్చకప్పురపు వారనే గృహనామం పొందారట” (స.ఆం. 
సా;సంపు.9, పు.28 పచ్చకప్పురపు తిరువెంగళ నాధుడు 1580 పొంతం వాడు. 

ఈతడు చొక్కునాధ చరితం) రచించాడు. 

వాసిరెడ్డి ఇంటిపేరు పొరుషనామం. ఈ గృహనామాన్ని గురించి ఇతరుల 

అభ్నిపాయాలు చూద్దాం. “చరిత్రలో మనకు (ప ప్రధమంగా వాసిరెడ్డి యను ఇంటి 

సేరుగల పోతినీడు నామము పీఠికాపుర శాసనములో లభ్యమగుచున్నది. ఈయన 

వాసయపిభుని తనూజుడు. రాణజ్మహేందువరమును పాలించు రెడ్డిరాజులగు 
కాటయ వేమారెడ్డి వీరభద్రారెడ్డి యను వారి కాలములో పోతివీడు క్రీ.శ. 1480 
(పాంతంలో ఒక సామంతుడుగానుండి పీఠికాపుర (పాంతమును పరిపాలించెను. 

(రాజావాసిరెడ్డి వెంకటాది నాయుడు, పృ, 7 వాసిరెడ్డి గృహనామం కమ్మవారిది. 

ఈ ఇంటిపేరు ఒక పౌరుషనామం. క్రీ.శ. 14వ శతాబ్దిలో అన వేమారెడ్డి రాజ్యం 
చేస్తూండగా తన సామంతులు కొందిరు కప్పాలీయక ఎగగొట్టగా, వారిపై తన 
సె న్యాన్ని తీసుకొని యుద్దానికి వెళ్ళాడు. అంకట ఆ సామంతులందరూ ఎకమై 

వేమారెడ్డినిలా కోరారు. ఇలా మనం యుద్దం చేసి సైన్యాన్ని తగలెట్టకోవడ 

మెందుకు? ఇరుపకొలనుండి ఒకొ్కా-క్కురు మాత్రమె వచ్చి యుద్దం చేయాలని, 

తాము ఓడిపోయినచో కప్పం కడ్రామని అనగా ఆరా పై న్యాధిపతి సదాశివనొయని 

కోరికపె అతనినే పంపాడు. ఆ సదాశివనాయడు గెల్చి రాజరాజను తన (ప్రతిష్ట 

నిలబెట్టినందుకుగాను వేమారెడ్డి అతనికి కొంత రాజ్యం కూడా ఇచ్చి కమ్మ 
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(ప్రభువుగా చేశాడు. రెడ్డికి వాసి కూర్చినవాడగుటచే వాసిరెస్టిసదాశిప నాయుడనిరి, 
ఆవంశంవారికిది ఇంటిపేరుగా నిలచింది. మంచెళ్ళ వాసుదెవకి ; 

వహము”లోపై ఉదంతమిలా వర్షించాడు. 

ళం న డగ xX ర 

న కీ రుల్ జగ నొబ్బ గండ విరుదుల్ గంధీర భాంకారనీ 

మన గోద్చేక ఛేరు నిల్చియన వేమారెడ్డియున్ వాసి గా 

గనియెన్ గావున వాసిరెడియన నాఖ్యం౦ జ జిందెనే ధార్మికా 

వనినాదాగంణీ వంశ తనక వర్షింపగా శక్యమే”, మరియు 

అమరవాది రానుయ కవి తన బౌొపదీ పరిణయంలో-_ 

“తిరుగబడటి పశ్చిమాధిపు లస్వభుజ 
a2 

పటిమనరిగాపుల నొనర్చి వసుధరాజ 

రాజనెడు వాసిరెడ్డికి నోజనీలిపె 

సారళాలి సదాశివ వీరమోళి"”, 

“వాసిరెద్దికి నిలపుటవలన నాట 

బిటి ధా (తి సదాశివ (ప్రభుని కతని 

కంల బుట్టు వారికీ వాసిరెడ్డి 

వార నడు ప గలిగె” (దౌం,ప.150, 08) 

అని పేర్కొన్నాడు 

పై ఇద్దరి కవుల రచనలలోను వానిరెగి స గృహనామమేర్చడిన విధం ఒక 

రీతిగానే ఉంది కనుక ఇది పొరుషనావుమనే చెప్పవచ్చు. వాసిరెడ్డి వెంకటా ది 
నాయుడు కమ్మనాటిలో తన సా మాజ్యాన్ని నెలకొల్సి ప్రసిద్ధిచెందాడు. ఈ 

వంశానికీ పేరు ఇలావచ్చిందని మంచర్ద వాసు దివ కవి తన “గంధవహము లో 

కూడ చెప్పాడు, 

సరవ స్తు మడికి. వాడే9వు మొదలైనవి వారి నివాసాల ఉనికిని 

సూచి సున్నాయి. 
వాలే 
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పరవ సు చిన్నయసూరి తండి) వేంకట రంగరామానుజాచార్యులు. వీరు 

వ్ శతాబివారు. ఉత్తర దేశస్థులు. వీరు పరవస్తు మఠం వారి శిష్యులు, 

సరన స్సు మఠము వారు ఉత్తర దేశమునుండి వచ్చినప్పుడు వారితో గూడ తన 

భార్యతో వచ్చి మ ద్రాసులోని రాహూనుజకూట వీధిలో నుండి ఆ తరువాత 

పెరుంబుదూరు వెళ్ళారు పరవ సు మఠశిమ్యులు గనుక వీరికి దే గృహనామ మెంది. 

కాని పర_ ఇతర; వస్తు = వస్తువులను అను అర్ధంలో ఈ ఇంటి పేరుకు 

కొందరు వ్యుత్పత్తి చెప్పుకొంటున్నారు. ఇది చాలా బాధాకర ౦. 

గోదావరికి ఉత్తరమున పెద్దమ డికిలో స్టిరమైన తో టలు ఆర్డించినందున పీరు 

మడికివారని వీరేశలింగంగారు పేర్కొన్నారు. వీరి పూర్వపు ఇంటి పేరు “రావెలి 
అని ఆరు[దగారు నమ(గ ఆం ధసాహిత్యంలో 'పేర్కొన్నారుగాని ఆధారం చూప 

లేదు. మడికి సింగన తమ ప్రభువుచేత రామ్మాది సీమలో అనేక వృత్తులు 
(గామాలను పొందానని చెప్పుకొనడం చేత అతడు స్టికపడి (గ్రంధరచన చేసి (ప్రసిద్ధి 
పొందినందువలన అతని ఇంటిపేరు “మడికి” అనడంకంటె రామగిరి సింగన అని 

పిలవడం ఉచితమని కవిజీవిశాలలో గూర జాడ శ్రీరామమూ ర్రిగారు పేర్కొన్నారు. 

___ నగవున వాడేవు సూర్యనారాయణునిన్ ఆని వాడేవు అనే గృహ 

నామం గజానన విజయంలో కన్పిస్తుంది 

“అ ల్లషమొదల్య గోతి జాలందు(గొంద(బాజు వేల నియూగుల యందుంగలసి 

యోడయాడు రేవునను మున్నుంటంజేసింయోడ రేవు వారను సేరనొప్పుచుండు” 

(గ.వి; పి.ఆ.శ్వా గ,పు. క) 

పీరు ఓడరేవు సందు నివసించినందువలన వీరికీ గృహనామం కలిగిందట, 

వీరు పూర్వము పసలపూడి [గామవాసులని ఈ పద్యంవ ల్ల తెలు సుంది. 

“సూర్యు తేజాడల్ల సూర్యనారాయణ... 

Oe చూపరగ్గింపపసలపూడి యందు బవగుచుండు.._” అవ టవలన 

వీరు పసలపూడి నుంది ఓడరేవుకు చేరి ఉండవచ్చు. అచట నివాసాన్ని బట్టి వీరికి 
ఓడరేవు వారనే పొరుషనామం కల్గింది 

Ls కట్ట, 1 కొప్పెర, 11. గుడ్తి 1. చితారు, ౪. చౌదరి, ౪1 జయంతి 

vil, బొమ్మలాట vill, విశ్వనాథ మిగిలిన వాని కిడ వాహరణలు. 
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కట్ట: -- ఇది __ సకల నిద్వజ్జనాధార కట హరిదాసరాజ గర్భాట్టి చం[ద 

వరద ప్త. వణీతంబె న తమో. “టి “కట్టి వారికి ఈ గృహనామ మెట్లు 

కలిగిందో కట్టా వరదరాజేంద్రకవి తన శ్రీరంగ మహాత్మ్యములో ఇట్లు 

పేర్కొన్నాడు. 

“చటాభల'పె యెట్రాయొలిచె కట్ట కొటాజనుచు రిపుల్ గంవమొం౦ద__” 

వీరి వంశమూలపురువుడై న కరికాళచోతుడు కా వేరీనదికి ఆనకట్ట  కట్టించుటచేత 

ఆవంశీయులకు “కట్టా” గృహనామ మెర్పడినట్లు తెలుస్తుంది. 

1. కొప్పెర : శేషం వంశానికి చెందిన పెదకృష్ణమం(త్రి కుమారుడై న 
కృష్ణయ్యకు కొప్పెర కృష్ణయ్య అనిపేరు. 

“అతనికి కొప్పెర కృషయ 

సుతుడయ్యె 6దదీయ హేతి ళూరాలి వధూ 

వితతుల కొప్పెర గొనుటన్ 

కీతి కొప్పెర కృష్ణుడన సుకీ ర్తిందనరెన్” 

అని ఉంది, (శ.వి,పీ, 86) 

శతు ప్రీల కొప్పును ఎరగా తీసుకున్న వాడట. స్రీ కొప్పు తీయడమం'ే వారి 
భర్తలను సంహరించి ప్రసిద్ధి నొందాడని భావం. కనుకనే ఆసపేరతనికి గృహ 

నామంగా నిలచిపోయింది 

క గుడ్డి : గుడ్డి కృష్ణయ్య పుట్టుకతో అంధుడై నా సూదిలో దారం ఎక్కించ 

గలడట రఇతడు సునిశిక ప్రజ్ఞాశాలి. ఫిడేలరు, మంచిజ్ఞాని. ఇచట “గుడ్డి” అనేది 

ఇతనికి బిరుదనానుం కాకపోయినా అంగలోపాన్ని సూచిస్తుంది. అంధుడైనా మంచి 

(ప్రావీణ్యం కల్గిన వాడుకనుక “గుడ్డి” అనేది ఇతనికి పొరుషనామ మై ఇంటి పేరుగా 

మిగితిపోయిం ది. 

1౪ చితారు : చిత్తారు గంగాధర కవి ఇంటిపేరు చి త్రారు. ఇది సంస్కృత 

పదమైన చితకౌర అ శబ్బంనుండి వచ్చింది. 

“వంశవర్ణ నుడు ఘనమైన చిత్రారు గంగాధరుండు 

వినుపింతు నానేన్ఫ వినము__” అన్నాడు, (శృం.భ. చ.అవ,పు, 8) 
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చికారు గంగాధర కవి సిరియాళ చరిత్ర కృత్యంతరమున ఈతడు 

వెనవెళ్ల గంగాధరుడని కన్ని స్తుంది. _ వీరిద్దరును వీరయ్య మల్లాంబికలనే తల్లి 

దండులుగా పేర్కొన్నందున ఇద్దరూ వేరుకారు. వెనవెళ్ల ఈతని [గామము, 
న్ ౧ 

చితారు ఇంటి పేరును అయ్యుంటుంది. రచననుబట్టి ఈతడు 17వ శతాబ్దిపాడు, 

Vv. చౌదరి : “--- నిరతిన్ చౌదరి రామభూసఠ” (ద్రౌపది, 1.50) 

“భూమి పరిపాలనము పాద్దామెచ్చగ(జేసి ము స్తుజానగరునకా 

రామన పాదుషావాచే, (లైమనుపార్తించెం జౌొదరి యనెడి విరుదున్” 

| (చొపది. 1-155) 
షాచే మెప్పుపొంది ఇతడు చౌదరి అనే బిరువాన్ని పొందినల్లు ద్యాపదీపరిణ 

యంలోని ఈ పద్యం వలన తెలు స్తుంది, చౌదరి అనేది పట్టపు పేరుగా వ్య క్రినామం 

చివర అనుబంధంగా వ్యవహోరంలో ఉంది. కాని విరుదనామమని పేర్కొన 

బడడంచేతను, గృహనామనస్తానంలో ఇది కన్పించటంచేతను ఈ పౌరుష నామం 

గృహనామంగా దూరినట్లు తెలుస్తుంది. ముస్తుజానగరునకు ఆని చెప్పుటచే ఆ 

నగరమునకు చొదరిగా నియమింపబడినట్లు తెలుస్తుంది. చ వౌత్ అనే పన్ను వసూలు 

చేసేవారిని (ఆదాయంలో 1/4 వంతు పన్ను చౌదరి అని పిలుస్తారు. రాయసం, 

సముఖంలానే ఇది కూడ ఒక ఉద్యోగంగా కన్పిస్తుంది. కమ్మవారు ఈ ఉద్యోగ 

ములలో నియమించబడి వండడంచేత వారికి కలిగిన చౌదరి ఆనే బిరుదనామ యు 

గృహనామంగాను, పట్టపు ఎరుగాను కన్సించిం వేగాని “చౌదరి” అనే పదం నేడు 

గృహనామ స్థానంలో కన్పించదు. జంగాల్లో కూడ చొదరీలున్నా, వారు ఏరు 

ఒకటికాదు. వారు చౌధురీలు. 

౪, జయంతి : జయంత రామయ్యగారిచే అనువదింపబడిన భో జపిర చితమగు 

చంపూరామాయణ పీఠికలో తమ ఇంటి సేరునుగూర్చి -_-- 

“వినుత కౌశిక గోత్రజ విప్రలందు 

నలరు వెలనాటి వారనునట్ట శాఖ 

వెలయు వెలనాటి శాఖలోపల జయంది 

వారు నానొప్పు విఖ్యాత వంశమొకటి” అని తన సంళాన్ని 

15] 
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గురించి వర్ణించుకున్నాడు. “ఇది (శ్రీమతొ-శిక గోత్ర పవిత) జయంతి వంశ 
రత్నాకర సుధాకర రామయ నామధేయ (ప్రణితాంధ చంపూ రామాయణంబు..” 

(జ.రా ; చం.రా.ఆళ్యా.గ.పు. 26) 

vil బొమ్మలాట : “ క్రీరశ్ల, 1521 నాటి ఒకి శాసనమునుబట్టి బొమ్మలాటవారు 

తమ విద్యాధిక్యముచే అగగహారమ ను బహుమతిగా పొందగలిగినారనియు, ఒక 
గణిత శా స్త్ర గంధము నుబట్టి ఒక బొమ్మలాట సంశస్టుడు కృష్ణ దేవరాయలంత టి 

చ|క్రవ ర్టికి అధికాప్పుడై, ఆందోళికాది సన్మానములను బడసెననియు తెలియ 

చున్నది. బొమ్మలాట యనునది ఇంటి పేరగుట గమనార్షం. ఒక వ్యకియ్య 

వాని పూర్వులో బొమ్మలాట యందు దిహు ప్రసిద్ధి వహించియుందురు. ఆధునిక 

కొలంలో భారతము వారు, వి.ఏ.వారు అనునవి ఇంటి పేర్ల యిన ప్లే ఆనాడు (సిద్ధిని 

బట్టి బొమ్మలాట వారను ఇంటి పెరు వచ్చియుండును. 

మరియొక శాసనమునుబట్టి (ఏ.ఆర్. 816 of 1928) కడప మండల 

మందలి కమలాపురం తాలూకా చిడిపిరాల (గామమును చందమయ్య యను 

నతడున్కు బొమ్మలాట యమృత కవి యనునతడును తెరనాటకము లాడుట కై 

పెదచిట్టయ్య యనునతని కొసంగి రని తెలియుచున్నది. అనగా టొన్ములాట 

వారున్నత పదవులందుండి రాజ సన్మానముల నందుచు స్వయంగా [గామదానముల 

నొసంగుచున్నారని నిర్ణయించుట అసమంజసము కానేరదు. తెరనాటకమనగా ౩౮ 
వెనుక బొమ్మల నెక్కించి యాడించు నాటకము : అనగా ఓొమ్మలాట అని 

యర్హ ము”, (తె.నా.వి; బొమ్మలాట, వు. 147) 

౪1! విశ్వనాథ : “వారి పూర్వులు విశ్వనాధపలి అను కృష్ణానదీ తీర మునందలి 
యొక (గ్రామమున నుండెడివారు. ఈ (గామము కృష్ణాసము[ద సంగమ క్షేత్ర మైన 
హంసలదీవి కెగువననున్నది. వారి పూర్వులెవరో కాశి నుండి విశ్వనాధ లింగమును 
తెచ్చి ఆ(గామమున (పతిష్షచేసి దానికి విశ్వనాధప ల్లి అను నార్జక నామ ధేయ 
మొసంగిరట.  అప్పటనుండియు వారి ఇంటిపేరు కూడ విశ్వనాథగా మారినది.” 
(కవి.విశ్వ; పు. 1). వీరి పూర్వులలో ఒకరైన వెంకటనరసుగారు విశ్వనాధప లి 
వదలి నందమూరు వచ్చారట. 

చైఉదాహరణలవ ల్ల ఏరి పూర్వులు (ప్రదర్శించిన పాండిళ్యం, (ప్రజ్ఞ, ధైర్య 
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సాహసొలకు చిహ్నంగా బిరుదులు బహుమతులు నారి అధికారులచే ఇవ్వబర్జా 

యని, [క్రమంగా అవేనారి ఇంటిపేరుగా సికపవటు వెైలునుంది. 
య ఇల టా ఆడో 

5. వృత్తులు: వ్యక్తులయొక్క వృత్తిననుసరించి. చేస్తున్నపనిని బట్టి 

వచ్చిన గృహనామాలున్నాయి. 

అశపం : పల్నాటి వీర చరిత్రలో గురజాలలో జరుగనున్న కోడిసందాలలో 

లొనడంకి సం తనతో రావడానికి (బహ్మాన పిలిపించిన $లీ మంది సేవకులలో 

అడప కేశవ దాసీ ముఖ్యడు. ఆసేవకులలో గొడుగును స్వుకొ నేవారు, మందులను 

వెంట తెచ్చేవారువున్నారు. దారిలో బామిదేవుడు, బిరుద భీముడు, మలి వేవమల్లు, 

కుంచ (శ్రీరాముడు గొడుగు మోగాయ, చండి వెంకాయ మొదలైన వారు fi 

దగినవారు. ఆడప కేశవదాసి ఈ సేవకులలో అగిగణ్యుడు. ఆడపము అనగా 

ఆకువక్క_లుంచు భరణి. ఆనాడు ఇది ఒక గౌరవనీయమైన ఉద్యోగంగా 
పరిగణింపబడి వుంటుంది. అడప శేశవదాసి అలాంటి ఉద్యోగయి ఉంటాడు. 

అతడు ఆభరణినిచేత పట్టుకొని అవసరమైనపుడు ఆకులను చుట్టి (బహ్మనకు 
ఆందించుతుంగేవాడు. ఆందుచేత ఆపేరు అతనికి వచ్చివుండవచ్చు. “కృత్య వేది 

యగు అడప శేశవదాస రత్నములతో పొదగబడిన ఒక పశ్హైములో తాంబూలపు 
చుట్టనుంచుకొని గోపన్నను సమీపించి అతనిని తమలపాకు చుట్టతో సత్క 

రించిరి....” అని పల్నాటి వీరచరితలో పేర్కొనబడింది. (ఆం.రే.చ.భూ.స్యప్త. 

128) పై ముప్ప్రైముగ్గురు సేవకులు చెసే వారివారి వృత్తులను అనుసరించి 
గొడుగు కుంచ మొదలైన ఇంటి పేర్లు ఏర్పడి ఉండవచ్చు. 

అర్చకం వ తరుం అనేది ఇంటిపేరు. వంశపారంపర్యంగా లిరుమల 

కేతింలో శ్రీ వేంక పేశ్వర స్వామివారి సన్నిఫిలో అర్చన చే సున్నందిన ఈవంశం 

వారికి వ తిని స్ఫురింసజే సే రకం" అనే పదం ఇంటిపేరై స్థిరపడింది. 

నేట్రెక్సినీ “అర్భకం” వారే వెంక టేశ్వర స్వామివారి (ప్రధాన అర్చకులుగా ఉన్నారు. 

ఈ వంశంవారిలో అర్చకం (శ్రీనివాసాచార్యులు ముఖ్యులు. ఇతడు 1850 (పాొంతం 

వాడు. ఈతడు ళాకుంతలానికి వ్యాఖ్యరచించాడు, శ్రీమచోదూయలణానికి వైథానస 

సూత్రాలకు వ్యాఖ్యలుర చించాడు. (ఆం. దే.చ.భూ;పు, 59288) 

లో z అల క్త సః అల్ల అభ “ట్రీ న్ 

అవసరం ; అవసరం వెంకటయ్య ప్రస్తావన కృష్ణ దేవరాయల పట్టాభి కప్ప 
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ఏర్పాటులను వివరించిన సందర్భంలో రాయవాచకంలో కన్ని సుంది. 1505 నుండి 

1509 వరక్షు విజయనగర సామాజ్యాన్ని పరిపాలించిన వీర నరసింహరాయల 
పరిపాలనావ్యవస్సలో రాజకార్య నిచ్వహణలో ముఖ్యులైన వారిలో అవసరం 

వెంకటయ్య ఒకడు. అవసఎం వెంకటయ్య పదవీ బాధ్యతలు ఇంటి పేరునుబట్టి 

మాత్రమే ఊహించుటకు అవకాశం ఉంది. ఏ పవి అవసరమైనప్పుడు ఆపని నిర్వ 
హించడానికి, పోర్దఫోలియోలేని మంత్రులను ఏర్పాటుచేయడం ఈనాటి ఆచారం. 

ఆలాంటి పద్ధతిని అనుసరించి వ్యవహోరించడానికి ఏర్పడిన రాజకా నిర్వహణ 

దక్షుడేమో ఈ అవసరం వెంకటయ్య అని భావించవచ్చు. కృష్ణరాయల పట్టాభిషేక 
కాలమునాటి కే వృద్దుడి తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ చేసినందువలనేమో అవసరం 

వెంకటయ్య (ప్రస్తావన రాయల పరిపాలనాకొలములో మరికన్చించదు. కృష్ణదేవ 
రాయలు ఆమోదించిన రాజసభాసదులలో అవసరం వెంకటయ్య ముఖ్యుడని 

కన్సి స్తుంది. అవసరం వచ్చినప్పుడు కన్పించడం ఈతని వృ త్తిగనుకనే ఈతనికి 
“ఆవసరం” అనేది గృహనామంగా నిలిచింది. 

కొట్టూరి : రెండవ వెలనాటి కులోత్తుంగ చోడరాజువద్ద నిడుటోచలి సబ్బి 

నాయకుడు కొట్ట్లాలపె అధికారం వహించి వున్నాడు. అందుచేత ఈతని వం 
శీయులు కొట్టూరివారై రి. ఈతని కుమారుడై న కొట్టూరి ఎరియమ నాయకుడు 

శాస. 1085 వ సం॥లో ఒక శాసనం వేయించాడు. ఈతడు మూడు కోష్టముల పై 

అధికారిగా వెలనొటి కులోత్తుంగ దో నృపాలుని వద్ద వున్నట్లు అతని శాసనాల 

వలన తెలు స్తుంది. ఈతడు (ద్రాక్షొరామ ఖీమేశునికి ఆనంతారామంలో పోకతోట ' 
కొనియిచ్చి (ప్రసిద్ది చెందాడట. ఇచట తం డికీ “నిడుటోంలు” గృహనామంగా 

కన్ని సంది. కొడుకుకు ఆ ఇంటి పేరు “కొట్టూరు”గా మారింది. 

“కొట్టరువు కొమ్మనామాత్య కూరిమిసుతుడు._..” అని తిక్కనను గూర్చి 

కేతన తన దశకుమార చర్వితలో పేర్కొన్నాడు. తిక్కన ఇంటిపేరు కొట్టరువు 
వారని మొట్టమొదటగా కేతన చెప్పాడు. కోషాగార మందున్న వారికి ఈపేరు 
కలుగుతుంది, తిక్కన పూర్వీకులు కోషాగారము నందుండి ఏదో పదవిలో 

ఉండడంవలన వారికి “కొట్టారు? వారని పేరు వచ్చివుంటుంది. “కొట్టారువే' 

“కొట్టరువుగా మారి ఉండవచ్చు, తిక్కన తరువాతనే వీరి ఇంటిపేరు మారి 

పావులూరి వారె నదనుట (ప్రసిద్ధం. రాజుల కొలువులో కొట్టారు వారుగ నియమింప 

బిడినందునే నీరికి ఈ గృహనామం కలిగింది, 
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తాపీ : తాపీ ధర్మారాపుగారి ఇంటిపేరు కాపీ. వారు తమ ఇంటిపేరును గూర్చి 

ఇలా అంటున్నారు. “హాఇంటిసేరు బండివారో, బండారు వారోనట. మాపూర్వులు 

ఆరోజులలో మిలిటరీలో సిపొయిలుగా ఉండేవారు. మూడు నాలుగు “తరాలుగ ఆ 

వంశంలో ఒక కొడుకుమించి సంతానముండేదికాదట. మానాన్నగారి తాతగారు 

లక్ష్మయ్య మిలిటరీనుండి తిరిగివచ్చో లేక మిలిటరీకి పోకుండానో తాపీ పనిలో 

(పవేశించారట. తాపీ లకయ అన్న వాడుక ఊరిలో కలిగింది. అతని జీవిత 

కాలంలోనే మానాస్నగారు పుట్టడమూ, వారి త లిదం డ్రులు గతించడం జరిగాయి. 

ఆ లక్ష్మయ్య భార్య మాకండరికి అవ్య. “నాన్న గారిని చదుపులో వేసినప్పుడు 

తాపీ లకుయ్య మనుమడు కాబట్టి, తాపీ అప్పన్న అని |వాళశారు. ఆది మొదలు 

మేము తాపీవారమయ్యాము. నిజం తెలిశాక కూడ ఆపేరు మార్చుకో వాలన్న 

అవసరం మాకు కలుగలేదు. నాటినుండి నేటివరకు మేము తాపీవారమే, 

ఇలాగే ఉంటాము. దీనిలో ఒక్క విశేషముంది. మా వంశంలో ఇప్పుడు గాని, 

ఇకముందుగాని ఎవరెంత ఐశ్వర్యంలో వున్నా దీనికంతటికీ మూలము కాపీ పనే 

నని మరచిపోరు. మాదీ ఒక కార్మిక వంశమన్న మాటి జ్ఞాపక ముంచుకుం టారు. 

ఎప్పుడైనా ఒళ్ళు వంచి కష్టపడవ లసవచ్చినపుడు అది చిన్నతనంగా భావించ 

డానికి జంకుతారు” ((రాలూ.ర;పు. 18_17) అంటూ ఇంటి పెరు మార్చుకోడానికి 

వ్యతిరేకత చూపి స్తున్నారు తాపీ ధర్మారావుగారు. 

నేబది ' (క్రీశ. 1580 _ 16012 మధ్యకాలంలో గోల్కొండ రాజ్యాన్ని 

పాలించిన కులీకుతుబ్షా (ప్రధాని మండలిలో కృష్ణమంతి) ఒకడు. ఇతని 

వంశంలో ఆరవ తరంలో తాతగారు బెడదంకోటలోని సులాన్ షా వద్ద “సౌబతి” 

పదవిలో ఉన్నాడు. నౌబతి ఆనేమాట 'నియాబక్” అనే పదానికి తెలుగు రూపం. 

దీనికి రాయబారి, స్టానాపతి అని అర్దం ఉంది. నౌొబది కృష్ణమం శ్రి పంచ 

తంత్రాన్ని వైష్తవ (ప్రబంధంగా మార్చి రచించి, దానికి “రాజనీతి రత్నాకరం” 

అని పేరు పెట్టాడు. 

(ప్రబంథా౦50 : మధుర [ప్రబంధాలను రచించడమే వృ త్తిగాగలవారు 

(ప్రబింధాంకం వారు. కృష్ణరాయలు భట్టుపల్లె అనే (గ్రామాన్ని (పబంధాంకం 

వారికిచ్చార ట. (న.ఆం.సా,స. 8; ప్ప. 228) 

బండారు 3; బసవప్పరాణాది (గ్రంధాలలో బసవనార్యుని బండారు బసవన్న 
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అని వాడారు. “బండారు” బసవన ఇంటిపేరు కాదు. ఇతని తండ్రిపేరు మండెగ 

మాదిరాజు అని తెలియడంవలన బసవనికి పూర్వం ఈ ఇంటిపేరు లేదు. కాని 

బసవన బిజ్ఞలరాజు వద్ద కోళాధ్యతుడుగా ఉండడం చేత ఈతనికి బండారు బసవన్న 

అని పిలిచేవారు. పంత ఈక “బండారువు” అని పిలిచేవారు. బండారు వే 

[క్రమముగా బండారు అయింది, ఆతని సంతతి వారు ఆ గొరవోద్య|ోగ నామమే 

ఇంటిపేరుగా నిల్చుకొని వుండవచ్చు. అందుకే బండారు తమ్మయ్య, బండారు 

అచ్చమాంబ. బండారు ఇస్సాకు భాగవతార్ మొదలగు వారు ఎకులానికి చెందినా, 

గృహనామంలో మాతం సామ్యం కని సుంటుంది. భండారి ముప్పి నాయకుడు 

వెలనాటి కులోత్తుంగ రెండవ రాజేంద్ర చోడరాజు వద్ద భండారిగ పుండడంచెత 

ఆగ్భహనామం ధరించాడు. శ్రీడాకెరామంలోని భీమేశ్వర స్వామికి ఇతడు 

శా.శ, 1087 సం॥లో అఖండ దీపదానం గావించి శాసనం రాయించాడు. 

రాయసం : “రాయసం” అనేది కూడ గృహనామంగా కన్ని సుంది. “(వ్రాయ 
సం? అనేపదానికి మార్చుచెందిన రూపమే రాయసం. *“రాజస్వం” లేక “రాజసం 
అనేసదాలనుండి కూడ “రాయసం” అను పదం ఏర్పడియుండవచ్చునని (శ్రీతూమాటి 

దొణస్ప[౧రు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. కేంద్ర మండల (ప్రభుత్వాలలో పూర్వం 
ఒక కార్యాలయం ఉండేదట, ఆ కార్యాలయంలో నియమించబడిన (పతి ఉద్యోగి 

“రాయసం” అని పిలునబడేవారు. (పతి ఒక్కలేఖకుడు రాయసం కాకపోయినా 

ప్రతిరాయసం శస్పకుండా లేఖకుడై ఉండేవాడట, రాజుగాని మండలాధిపతిగాని 

యిచ్చిన లేక చెప్పిన వార్తలను వారిసమక్షంలోనే రాసేవారు రాయసంవారు. 

అంటే పూర్వపు రాయసం కొద్దిగా సూర్చుచెంది ఆధునికి కాలపు సెక్రటరీ లేక 

సైనోగాఫరుగా మారారు. (హి.5: పు. 2109) రాయలు ఉదయగిరి విజయా 

నంతరం కందుకూరు వైపుకు (ప్రయాణమై వెళూ అక్కడ తన (ప్రతినిధిగా 

రాయసం కొండమరుసయ్యను నియమించినట్లు శాససాలవ ల్ల తెలు స్తుంది. 

“After the fall of Udayagiri fort, Krishnadevarya marched 

against Kandukuru, another important place in the Udayagiri 

rajya. After reducing itin Sep. of A.D. 1514, he appointed 

Rayasam Kondamarusayya as his regent at Udayagiri and then 

proceeded towards Kondavidu’” Nellore inscriptions, Vol. 1, 
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Kandukuru 27, dated 5,1436., (The Suryavamsa Gajapatis of 

Orissa, మ. Subrahmanyam) ఈ విషయం వలన కృషదేవ రాయల కొలంలో 
జ ౭ 

రాయసం ఉద్యోగి యొక్క (పాధాన్యం తెలు సుంది. 

సముఖం : సముఖం అనేది ఒక పౌరుషనామం, గృహినామం. సముఖం 
వెంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు చెక్కనాథుని దళవాయి. విజయరంగ బెక్కనాథుని 

దళవా_గా నుండిన వెంకట కృషస్ప నాయకుడు స్వయంగా క వియ కవులను 

పోషించి తనఏలిక జాడలను, వవాన్యత్వవై ఖరులను అనుగమించి పేరు ప్రతిష్టలు 
పొందాడు. నిరంతరం రాజసముథాననే ఉండడం వలన తిరుమ లేం[దుని 

కొలువులో మీనాకినాయకుని ఇంటిపేరు సముఖమని మారి అప్పటినుండి అదే 

నిలిచిపోయింది. వెంకట కృష్ణప్ప నాయకుని వంశక్రమం చెప్తూ వెంకటపతి 

పూర్వీకుల నామాలు మాత్రమే తెలుపుతూ మీనాక్షి నాయకుని దగ్గరకు రాగానే 
ఇంటిపేరు కలపడం వలన పై ఆరోచనకు కొంత ఆధాకం కన్పిస్తుంది. ఈ కవి 

జైమినీ భారత వచన కావ్యాన్నే గాక నాగ ధర చరికమను మూడు ఆశ్వాసాల 

వచన (గంధాన్ని, అహల్యా నం[కండ. , రాధికా స్వాంతనమనే ఏకాళ్వాస 

శృంగార (ప్రబంధాన్ని రచించాడు. 

VI. జననిరుక్తులు (Folk etymologies) : సాహిత్యంలో కొన్ని గృహా 

నామాలకు ప్యుత్సత్తులు కన్చి సున్నా, ఆధారంలేనివి కొన్ని ఉన్నాయి. అధి 

కారులను స్తుతించి ప్రశంసలందుకోవడానికో లేక ఈ ఇంటిపేరు ఇలావచ్చి 

ఉండవచ్చని వారి కవిత్వంలో సపేర్కొన్నందువలనో కొన్ని వ్యుత్స తులు 

ఐర్పడ్డాయి. ఉంగా జననిరు కులు అంటారు. సంఘంలో తమయొక్క స్థాయిని 

మెరుగుపరచుకోవడం కోసం వ్యకి నామాలను, సంభఘనామాలను. కులనా మాలను 

గోత్రనామాలను సంస్క-రించడానికి జనులు పూనుకుంటారు. ఆ సమయంలోనే 

జననిరు కులు ఎర్పడతాయి. “ఏదైనా ఒక భాషా రూపానికి కృత్రిమంగా కల్పించ 

బడ్డ వ్యుత్స త్రి ననుసరించి సిద్ధించే రూపాంతరీకరణాన్ని జననిరుక్తి లేదా “ఫోక్ 
ఎటిమాలజీ”" అని శాస్త్రకారులు నిర్వచించారు. శాబ్దికంగా జరిగే తికమకలు కృతక 

ప్రామాణిక రూపాల (hyper_formsy సృష్టికీ, ఆర్థపరంగా (ప్రవర్హిళ్ల అవక 

తవకలు కృతిమ వ్యుత్సత్తుల కల్పనకీ హేతువు లనృతాయి. 
(తా.రొ, 10 [2-41 
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ఆచంట : ఒడయనంది విలాసంలో పేరయలింగం ఆచంటకు ఆపేరు 

ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాడు. ఒడయసింబి వేశ్యాలోలుడు, పరమ భక్పడు. ఆతడు 

వేశ్య ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు శివపూజక వెళయింది. అప్పుడు ఒడయనంబి ఆమె 
కుచాన్నే శివలింగంగా భావించి పూజించాడట. పరమనాచి వెటకారంచేస్తే “దేవా! 

యిందులో నీవు లేవా? అని (ప్రశ్నించాడట. ఉన్నాడనున్నాడనటంచు పల్కి. 

మహాత్ములందరూ మెచ్చగా సంభవించాడట రామేశ్వరుడు. ఈ విషయం ఈ 

పద్యంలో ఇలా ఉంది. "--తనభ కుడు చన్ను భజింప శంభుడా చంద మెరిగి 

చంట బలుకంగ [గామమాచంటయయ్యె” అని ఆచంట |గామానికి ఆపెరెలా 

వచ్చిందో చెప్పాడు. _శివశతక కర్తయగు ఒక కవి ధూర్జటి కవీశ్వరుని శివభక్తి 

మహిమను ఇలా పొగిడాడు. 

“చెలిచంటిమీద జేయిడీ 

చెలువొప్పశివాః: యటన్న జేడియనవ్వన్ 

జలపట్ట శివుని జూపిన 

చెలుని ధూర్డటిని దలతు జెన్నాందు శివా! 

భక్తులు ఎందైనా భగవంతుణ్ణి చూపిస్తారు. స్తంభంలో ప్రహ్లాదుడు విష్ణుని 
చూపించాడు కదా! ధూర్జటి యిట్టి మహిమలుగల శివభక్తుడని ఆనాటికి పేరు 
గడించి ఉంటాడు. ఈ సందర్భంలోనే ఈ కవీశ్వరుని కాళహస్తీశ్వర శతకంలో 
ఒక పద్యం గమనింపదగి యున్నది. 

“నిన్నే రూపముగా భజింతు మదిలో, నీరూపుమోకాలో, స్త్రీ 

చన్నో! కుంచమో? మెక పెంటికయో....” 

ఆచంట కధకు పై రెండు పద్యాలలో ఉన్న అభ్మిపాయాలకు సంబంధం కన్సిసు 

న్నందున ఒడయనంబి విలాసంలో ఉన్న కథకు కొంత బలం కన్సి సుంది. 

ఏకా : “ఎకో ఇంటిపేరు ఎలావచ్చిందో ఈ క్రింది పద్యంలో వివరించబడింది. 

“అుదండనార్యు వజ)ని స్తుల యశస్విన్ గన్న యేకాన్వయ [పాదుర్భావ 

వవిత వర్తనుడు....” 
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“ఎన్నడో పూర్వమందల మెక్కు నర్శ 

రాజను మహోమహూుడిు సమర్థత మెరయగ 

(వాసినాడట పెను జమాబందిలెక్క 

లన్నియును నద్భుతముగ ని నొక్కాకులోన” 

ఆ కౌళల్యము జూచి, యప్పటి నిజామాళ్చర్య ధుర్యాత్ముడై యేకావారని పిల్చి 

నన్మజలి పోయెన్ గట్ట పల్యాఖ్యయా యేకా వంశము సందు బుట్టి, దరణ్ 

పూర్వం నరసరాజను నతడు తమ జమాఒందీ కౌోక్క_లన్నియును ఒక్క. 

తాళస త్రము మీదనే లిభించాడట. అతని నేర్చరితనానికి ఆశ్చర్యపోయిన ఆనాటి 
నిజాము వారిని “ఏకా” వారని పిలిచారట. అప్పటివరకు “గట్టుప ల్లి” గృహనామంగా 

గతిగినవారు “ఏకా” వారుగా మారిపోయారు. (ఖండ, 2 భాపు. గ్ర) 

కలిదిండి ; “మా కలిదిండి కామయ కుమారు ఉన్నిటందం డి ఎ ఖరికాక....” 

అన్ కలిదిండి అన్న పేరు గహనా ౦గా అన్ని సంది, క కలిదిండి 

[ [050 పాంతంవాడు., కలిని 

దండించిన వారవడంచేత కిలిదిండి అనే గృహశామం ఓ ్పడిందని “వరనావి6 

చరిత్ర” అనే ప్రబంధ అవరారికవభస అలు స్తుంది, విన్యార్థి కల్పతరువులోను, 

తెనుగు కవుల సంగహ చరిత్రలోను ఈ కవి విశేషాలలో ఇంటిపేరు అడవివారు 

న్ రొ్క్కాన్నారు. 

భావనారాయణ గారు విష్ణుపురాణం రచించారు. 

దోమా : “దో _పౌూోి. అనీ 'దోమా' అనే ఇంటి పేరును విడదీసి ఇదరు తల్లుల 
ష్ 

సంతతి వారనే వ్యుత్స త్తిని శతావధాని దోమా వెంకటస్వామి గు వగారి చతురో కి, 
జాల 

ధూర్జటి 1 వేంకటగిరి సంస్థానంలో కొరూరు ధూర్జటి అమ్మవాశెం అనే 

(గ్రామం ఉండట. రూరులో “ధూర్షబ్ వారె ఇంటి ఎరు గలవారు ఇప్పటికీ 

ఉన్నారు. దీనిన ల్ల os పూర్వులు " హార్డటి అమ్మపాశెము” (గామ వా స్తవ్యులై 

వుండునసీ, అందుచే అసలుపేరు వి _సృతమై ఉంటుందనీ, భూర్ద టి ఇంటిపేరుతో నే 

కృష్ణదేవరాయల సభలో (ప్రసిద్దుడె వుండవచ్చునని కాళహస్తి సి మహాత్మ పీఠికలో 

శ్రీ పోణంగి (శ్రీరామ అప్పారావు రాశారు, 

16] 
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పెల్లలమజ్జి = జై మినీ భారత కర్త పినవీరన ఇంటి సేరు పి ల్లలమ టి, ఈ 

వంశానికి ఈ ఇంటి పేరు వచ్చిన కధనం సం|గహ ఆం(ధ విజ్ఞాన కోశంలో ఇలా 

ఉంది. గణపతి దేవుని సేనానాయకులై న రేచెర్ల రామిరెడ్డి, బేతిరెడ్డి సోదరులు 

ఆమన గంటికి ఆరుమైళ్లలో గల అరణ్యానికి వేటకు వెళ్లారు. వేటాడి అలసిన 

బేతిరెడ్డి సపరివారంగా ఒక మట్లీచెట్టు [క్రింద విడిది చేశాడట. బేతిరెగై ఏదో 
ఆకోచనలతో నిదుర మేల్కొనే ఉన్నాడు. ఇంతలో చెట్టుపె ధ్వని వినబడింది. 
పరికించి చూసే అది ఒక పిశాచసతి భేతాళుని ఆకారం. చిరకాలంనుండి ఆ 

వృక్షాన్ని ఆశంయించుకొని వున్నాడు. వృక్షమూలంలో వున్న నిధులకు అతడు 

రక్షకుడు. సాహసుడయిన బేతిరెడ్డి తన అసమాన (ప్రతాసంచేత భేతాళుని నిర్గించి 
నిధులను సాధించాడు. ఈ సాహస కార్యానికి చక్రవర్తి సంతోషించి సత్క 
రించాడట, భేతాళ న్మిగహం తరువాత అచ్చట నిధులను సం|గహించి బేతిరెడ్డి 

సోదరులు ఆచటనే ఒక మహానగరం నిర్మించి వటవృక్షం పేరుతో పిలిచారు. 
అదియే “పిల్లలమల్లీ” అనబడింది. తరువాత పినవీరన వంశీయులకు ఈ [గామ 
నామం ఇంటిపేరుగా వచ్చిందని ఈ క్రింది సద్యాల వలన కూడ తెలు స్తుంది. 

“లమృతాంశ మండలం వాలవాలముగాగ 

మొలచె నొక్కటి జగన్మోహనముగ 

బిగిరించె విలయ సింధుగత డైతవడింభ 

శయసనీయ వర పలాశముల తోడ 

పితృ దేనతలకు నంచిత సత శాలయై 

చెట్టు గపైను గయాక్షేత్రసీమ 

నీలువ నీడయ్యె నిందీ నర ప్రియ కళా 

కోటీరునకు భోగి కుండలునకు 

మట్ మాత్ర ౦బె పిల్లలమ జ్జ 

సేరువలె గాదు శారదా పీఠకంబు" (క్రైమి.పీ. ప, 22) 

పుష్పగిరి : పుష్పగిరి తిమ్మన కుటుంబనామాసికి మూలకారణమైన పుష్పగిరి 

(గామం కడప తాలూకాలోని కాజీపేట ఫిర్కాలో కడప పట్టణానికి వాయవ్యదిశ గా 
సదిమైళ్రదూరంరో ఉంది, దినిని దడీణకౌశి అంహరు, వాయుథహారకుడు 
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శంకరుని ఆజ్లచేత పర్వతం తీసుకొని వచ్చి ఆ మడుగుపెవే స్తే అది పుప్పంలా 
తేలుతుండడం చూచి పడమట, లూర్చున వారివారి పాదాలచే (త్రొక్క-గా ఆపర్వతం 
దలక నిలిచిందని, దీనిమీద సకల దేవతా గణాలతో శివకేశవులు నివసిస్తూ 

భ కుల కోర్కెలు తీర్చుతుంటారని పుష్పగిరి స్టల పురాణం వలన తెలు స్తుంది. 

కొండ పుష్పంలా తేలడం చేత దీనికి పుష్పగిరి అనిపేరు వచ్చింది. ఇదే రిమ్మనకు 

గృహనామ మయింది. 

బాంధవకోటి : దాంధవకోటి 9ఎవరామయ్య తన సానందోపాథ్యాన ఆశ్వా 

సాంత గద్యలో “కౌశిక గోత్ర సుధాణకావ కై గవ బాంధవకోటి బాపనయ్య తనూభవ 
సవినయగుణ విధేయ శివరామ నామధేయ_..” అని తన గృహనామం వాంధన 
కోటి అని చెప్పాడు. 

“___బాపనయ్య వసుధాస్టలిలో వెల సెన్సమ స్త ధా 
త్రీరమణాగగణ్యులును సుధీమ ణులార్యులు బంధువర్యులున్ 

గూరిమి సన్నుఠింప ననుకూల నిజసిర ఛర్మమారుడె ”. 
(a) a 

క్షం- “కులజుండని నిజబాంధవ 

కులభినుతి సేయనతని గురుకీ ర్తిరుచుల్ 

తళతళమను వజరంబులు 

తల తలము గాను బొగడ దర్మమెన్యరికిన్” 

గీ, “దాపనయ్య యొనగు బాపసనయ్యల కగం 

టోలు మౌ క్రికాగరిహార వార 

నార భూరి గంధవార రత్నాంబర 

మాన్య మానతతులు మహిని వెలయ” (సానందో,పు,4 

బంధువులకు కూర్మి చేసెను గనుక ఈణకనికీ బాంధవకోటి అనే పొరుషనామం 

కలిగి ఉండవచ్చు. 

మరింగంటి ; “మదగజన్ము మరింగంటి యప్పలా చార్యునెంతు _ 

(దశ.రా.చ, 1-8) 
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దశరథ రాజనందన చరిత రచించిన మజింగంటి సింగరాచార్యుల గృహనామం 

ఆసూరి మరింగంటివారు. ఆసూరి గృహనామం విశిష్టమైనది. (శ్రీమత్ రామానుజా 

చార్యులవారి గృహనామం ఇదే, ఆసూరి వారికి ప రిం గంటి అనే ఇంటిపేరు 

రావడానికి కారణం తమ రచనలందు ఇలా చమత్కరించారు. “శేష సం 

భవుడై న లక్మణాచార్యుడు సండెంండువే ల వంది (తీదండ సన్యాసులు, ఏడువేల 

జనము, 74 వేల గురుజనము, లక్ష తిరునొమ ధారులు వెంటరాగా శ్రీవె షవ 

స్టాపనార్డి మె బయలుదేరి అనుకూలురనన్నుగహించి, చెనటులను శిక్షించి అష్ష 

దిశలయందు శశ్రీమతము సీల్చి శ్రీరంగమునకు లిరినిరాగా లవషణార్యులతో 
(శ్రీరంగేశుడు _ 

న్స 

8 

“కంటిన్ లక్మణ మునివరు. 

గంటిన్. గూరేశదేశిక స్వామి మజీం౦ 

గంటి _ నదెవ్వరన “మజఖిం 

గంటి” మహాన్యయంబు దనరె గణ్మంబగుచున్ ' 

(దశ.రా,చ. 1-10) 

ఈవిధంగానే సింగరాచార్వుల తరువాత కవులును తమ గృహనామ విషయమై 
తెల్సిరి. “గోదావధూటీ పరిణయంిలో కృత్యాది 2, 26 పవ్యాలగోను, తాలాంక 
నందినీ పరిణయమును ఇళ్లే తెలుపుచున్నది. ఇందు_ 

“కంటిమి మిము కూరేశుల. 

గంటిమి మీవెంట వచ్చు ఘనులెవరొ నుతీ౨ 

గంటిమని బల్కనది మా 

కింటీకి పరుంట నామహిన్ రహికెక్కెన్” అని యున్నది 

“మరింగంటి వాంని వచ్చుటకు పై కారణము కవికల్సిత మేమో! "మరికల్లు అను 

(గామము ననుసరించి మరింగంటి, మరిగంటి అగు అవకొాళము కలదు. మరికల్లు 

పేరుగల (గామములు దేవరకొండ, నల్లగొండ, మహబూబ్నగర్ తాలూకాలలో 

గలవు”. (దళ.ర్కాపు, 7 

మేకా: యం.ఆర్. అప్పారావుగారి ష షష్టిపూ పూర్తి సందర్భంగా రచించిన అభి 
వాన 

నందన పద్యాల్లో మేకా అనే గృహనామం మేకు నుండి వచ్చిందని కరుణ శ్రీ గారు 
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ఒక కృతకహ్యశ్చ తిని సూచించారు. నూజిపీడు జమీందారులు కుంఫిదీ (ప్రభుత్వానికీ 

"మేకులాగ వుండి (పజలను రక సుండేవారట. కుంఫిజేీ (ప్రభుత్వానికి భయప డ్డ 

జనులు మేకును సంబోధించి మేకా, మేకా అని ఆ రనావాలు చేసేవారట. అందు 

వలన వీరి ఇంటిపేరు మేకా అయిందని క 

శృంగారకవి ; శృంగార కవి అనే ఇంటిపేరు పొరషనామం. విస్సాప్రగడ 

వారు క్రమముగా నిటులై రి. వీరి పూర్వులలో వెంకయ్యగారను నొకరు శృంగార 
పద్యములు నాల్గురచించి తమ (గ్రామమునకు వచ్చిన ఒక మహమ్మదీయాధికారి 

వద్దకు వెళ్లి చదివిరట. ఆయన ఆనందపడి “శృంగార కవివయ్యా'! అని 

(ప్రశంసించి పందుము మెజక నేలను, గుజ్జమునిచ్చి సత్కరించారట. నాడుమొదలు 

నలుగురును వీరిని శృంగార కవివారు అనుచుండిరి. ఇదే వారికి ఇంటిపేరుగా సర 

పడినది". (ఆంధిర.పు. 182) 

సురభి : “క్రీ.శ. 16వ శతాబ్ది చివరి వాడైన సురభి మాధవ రాయలు 
చంద్రికా పరిణయము రచించాడు. వీరి ఇంటికే పేరు సురభి”. మాధవరాయ కవికి 

పూర్య్ణంకొంతకాలంనుండి “సురభి” ఇంటి పేరుంది. కాకతీయ చ[కవ ర్తుల కాలమున 

వారికి సామంతత్యమువ హించి వివిధ (ప్రాంతాలను పాలించిన రాజనంశాలలో 

సురభి వంశము (ప్రసిద్ధము. ఈ వంశము పరిపాలించిన రాజ్యమును జట [పోలు 

సంస్థానమందురు. కాకతి గణపతి దేవనిచే సత్కరింపబడి పిల్లలమరి) భేరాళ 

నాయుడని బిరుదు నొందిన రేచెర్ల చెవిరెడ్డి ఈ వంశమునకు మూలపురుషుడని 

వంశ చరితంలో తెలుపబడినది. ఇతని నుండి 12వ శతాస్టీవాడై న ఎటిసూరా 

నాయనికి మాదానాయడు, యాచమ నొయడు అను ఇద్దరు పుతు)లుకిలరు. మాడా 

నాయని సంతతి జటప్రోలు సంస్థానాధిపతులై న సురభివారు. యాచమ నాయని 

సంతతివారు వెంకటగిరి (వభువులైన వెలుగోటి వారు. ఈ పంళానికి సురభియని 

"పేరు రావడానికీ కారణం వూర్వులెవరో సురభియను (గ్రామము నేలియుండవచ్చు. 
ఇది (గామముకాదని బిరుదనామముని సుకభివంశ చరిత్రకారులు అభి పాయపడు 

తున్నారు. జట్కపోలు, వెంకటగిరి బొబ్బిలి పిఠాపురం వారికి రావు వారని 

గృహనామాలు కలిగినశ్లే వీరికి సురభివారనే ఇంటిపేరు వచ్చిందని చం ద్రికా 

పరిణయంలోని ఈక్రింది పద్యంలో పేర్కొన్నాడు. 
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“ అర్సిసాత కాత సురభి పరాళి సురభి 
ఫె 

సుగుట వ ల్లీ వకాండై క సురభికీర్తి 

జిత సురభి శౌర్య సురభి నా సింగ నృపతి 
సరగ దద్వంశమును గాంచె సురభి సంజ్ఞ” ఇది 

సరికాదని తో స్తున్నది. రేచెర్ల గోతులైన 88 తెగల పద్మనాయకులలో రావువారు, 
కటారివారు మాత్రమే పౌరుష నామధేయం గలవారు. తక్కిన తెగల వారందరికిని 
(గామనామాలే ఇంటిసేరుగా ఉన్నాయి. “ఆంధ దేశములో సురభి అను 

గామములు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఒకటి, కడప జిల్లాలో ఒకటి ఉంది, 

మహబూబ్ నగర్ మండలంలోని కల్వకుర్తి తాలూకా సురభి (గామమే వీరి 
స్థానమై యుండును, ఇప్పుడా ఊరిని “గోడల్” అనుచున్నారు. ఈ మార్చు 

నవాబు కాలమున కలిగి యుండవచ్చు లేదా “గోదలు' అను చదేళ్యశబ్దమునకు 

సంస్కృతీ కరణ రూసముగా “సురభి” ఏర్పడి యుండవచ్చు. రేచర్ల 
వారి మూలపురుషులు ఆమనగంటి పురవ రేశ్వరులు. వీరి తరువాతివారు రాచకొండ, 

దేవరకొండ దుర్గముఆను పాలించిరి. ప్రై గోదల్ (సురభి రాచకొండ, దేవర 
కొండలకు సమీపముననే ఉన్నందున ఈ వంశీయులు పెద్దనాయిని వరకు గోదల్ 
సరగణానేలి యుండినందున ఈ సురభియే వీరి స్థానమని చెప్పవచ్చు”. 

(సం.ఆం.వి.సం, ర ర్) 

సురవరం * సురవరంవారు రెడ్ది కులజులు. వీరిది మోటాటిశాఖ. ఈ సుర 

పరం అనే గృహనామం ఇటీవల (ప్రచారంలొనికి వచ్చింది. పూర్వం వీరి ఇంటి 

పెరు ఏమిరెడ్డివారు. వీరిది పేరినూళ్ల గోత్రం. ఏమిరెడ్డి వారు తమ స్వగ్రామానికి 
పది ఆమడల దూరంలో ఎక్కడో లేరని (ప్రతాపరెడ్డిగారు చెప్పుకున్నారు. అయినా 

కొల్లాపురం తాలూకాలోని కాళ్ళూరులో యిదేగోానికి చెందిన “వేమిరెడ్డి 
వారున్నారు. సురవరము వారి పూర్వులు బహుశః 200 సం॥ల [క్రీందట 

“షోరాపూర్” నుండివచ్చి “ఇటి కేలపాటి”లో సీర పడి యుండవచ్చును. షోరాపూర్ 

నుండి వచ్చిరి గనుకనే సూరాపురమువారని జనులు పిలిచెడివారు. ఈ సూరా 

పురమే వ్యవహార వశమున సు[వవకముగా మారినది. షోరాపూర్ సంస్థానమును 

సురపురము సంస్లానవు అనికూడ వ్యవహరించుట కలదు. ఇది బొంబాయి 

షోలాపూర్ కాదు, దీనికి బేండర్ షోలాపూర్ అని పేరు, ఇది గుల్బర్గా సరి 
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హద్దుళోనిది. బోయజాతి దొళలు రాజ్యముచేయుట చేత దీనికా పేరు వచ్చినది”. 
(సుర.జీ.పు,1) 

సూర్యదేవర : “సూర్యదేవర వారు క్షత్రియులు. దకీణముననున్న పాండ్య 
చోళనాయకులు, ఆదిలో (ద్రవిడ పాలిగార్డుగా నుండియుండవచ్చునని, కాలక్రమమున 

వీరు హోదావలన, అఆధికాంమువలన క్షకిియ బిరుదులగు “దేవర, వర్మ" యను 
వానిని పొందిరని కాల్టెల్ అను విద్వాంసుడు వాయుచున్నాడు. ఈ విధముగా 

వీరికి చివర దేవ, దేవర అనియుండుటచేత వారు వీరు ద్రావిడ నాయకులై 

యుండవచ్చునని చెప్పవచ్చును. (క్రమముగా క్షతియులై రాజ్యపాలనచేసిరి, 
“దేవర? శబ్దము వీరు క్షతి)యులని స్పష్టము చేయుచున్నది. 

ఇక సూర్య శబ్ద విచారణ. “సార” యను శబ్దము తమిళ దేశ మునకు ఉత్తర 

మున నున్న భాగము అని తెలిమయపవచును. ఆ కౌలపు తమిళ వాజ్మయ మును బట్టి 

చూడగా ఈ సోరుల ముఖ్యనగరము “ఉరయూరు” అని తెలియుచున్నది. కనుక 

సోరులను సంస్కృతములో చోళులని, తెలుగులో కూడ చోళులని పిల్చెదరు. 
'సోరులు, 'సాౌరగలు సోరీయులు ఈ పదములన్నియు చోళులను పదమునకే సరి 
పోవుచున్నవి. సూర్య, నోరియ శబ్దములు దగ్గర గానున్న వి. చోళ శబా ములో 

గానిచో ఈ వంశీకులు సూర్యోపాసకులై న క్షతియులని లేక కరికాలచోళునినచె 

సూర్యవంశజులని చెప్పవచ్చును. వీరు క్రమముగా సూర్య, చంద, అగ్ని కుల 

వంశముల అభిరుచులను కృషిచేసింని తెలియుచున్నది. వీరి యొక్క కులబిరుదము 

“దేవి యని నేడు మాంవాస్ అను వారికి కూడ నిదియే కలదని కాల్ట్వెల్ (వ్రాయు 

చున్నాడు. _ వీటినన్నిటిని సమన్వయముచేయగా సూర్యదేవర వారు మొదట 
చోళులని, కరికాలచోళ వంశజులని ఒరయూరు, తిరుచినాప ల్లీ ప్రాంతముల 

నుండిరని, రాజ్యపాలన చెత క్షతిియులై రని నన్నెచోడుడు మొదలగు తెలుగు 

చోడులకుగల విరుదములు వీరికి కూడ యుండుటచేత వీరు, వారు ఒకేవంశమునకు 

చెందినవారని “ఊహా” కలుగుచున్నది”, (సూర్యదే. పు. 56, 64) 

“___ పరమ భకాను మోద 

సూర్యదేవర వంశజ సూర్యుతేజ 

లక్ష్మణాఖ్యలలామం పో లసిళనామ” అనీ సూర్యదేవర వారిని 

గురించి చాటు పద్యాలలో పేర్కొనబడింది, 
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ఇంటిపేర్లలో బిన్నత్వం ఉంది. ఈ ఇంటి సర్లు పూర్వం రెండు మూడు 
భాం i | 

తరాలకొకసారి అరుదుగా పూరుతుండేవి. కాని ఇప్పుడు గృహనామాల్లొ మార్చు 

అధికంగా కన్చి సుంది. ఈ మార్పులకు గల కారణాలు పరిశీలిద్దాం. సాహిత్యం 

లోని గృహనా మాలలో మార్చులు ఏడు విధాలుగా ఉన్నాయి. {. (గామనామాలు, 

2. నివాస (పదేశాన్ననుసరించి, 8. బిరుదులు లేక పొరుషనామాలుు 4. వృతి 

ననుసరించి, ర. సంస్కృతీకరణ, 6. (ప్రసిద్ద పురుషులనుండి, 7, సందిగ్దస్టితి 

వలన. 

1 (గామనిామాలు : మిర్యాల గూడెం తాలూకా నిడిశెనమెట్ట (గామంలో 

కందాళ రత్నమాచార్యులు ఉండేవారు.  విశిష్టాద్వెక సిద్దాంతంలో పాఠరమందిన 
పండితులు. కాని వీరి కుమారులంతా పండితపుతులే. వీరి గృహనామమైన 

“కందాళము పోయి (గ్రామనామమే గృహనామంగా మారిందని “నిడిశెన మెట్టు 
రత్నయకు నీచులు పృత్రులు బుట్టిరేడ్వురీ.” (చాటు.5;పు. 88) అనే వాక్యం 
వలన తెలు స్తుంది. 

సెనుమళ్ల గృహనామంగా కిలిగినవారు పిల్లలమరి వారి పుతులు, వీరిలో 
ఒకరికి గజపతి (సభువు పెనుమళ్ళ (గామాన్ని ఇచ్చాడు. అప్పటినుండి పిల్లల 

మరి” గృహనామంగా గలవారిలో ఒక శాఖవారు “సెనును శ్టి వారయ్యారు. 

వట్టి వేళ్ల ఇంటిపేరు “అయ్యనకోట” వారుగా మారిందనడానికి ఒక ఉదా 

హరణ. “సిద్ధాంత ద్ధాం కాద్దం! తిరుమల తాతాచార్యివర్య శిష్య (ప్రశిష్య పట్టి వేర్ల 

గోతోంద్భవ అయ్యనకోట తిరుమల శ్రేష్టి తనూభవ._.” అని అయ్యనకోట అనే 
గృహనా మాన్ని . తన ఆళ్వానాంత గద్యంలో అయ్యనకోట పార నార ధి శేష 

సేర్కొన్నాడు. 

“లలి వట్టి వేళ్ల యిలు వడి 

బలుకొనందొలి గొర్నిపాటి వారిన నూసపె 

దలు వెళలయగంగొన్నితంం 
స 

బులు సననట గొందటందు(దొడలిన బలమిన్” 



మొదటి భాగం 129 

అలవున నంప విదై మెజయన్ గడునేరిచి యెందు(జేరు పెం 

పులును గరంబు మెటిలిన (పోలగు నయ్యన కోటంజొచ్చియ 

మ్ముల యలవవ్విలాతి దొర[మోలను జూపిన నాంట గోలెసే 

రలవడ బిరుదందిరోయయ్యన కోట వారనన్” (సత్య.వి. ల 20. 

వీరి పూర్వపు గృహనామం గొర్నెపాటివారు. గొర్నెపాటి గృహనామంకల 
వారి పెదలు కొన్ని తరాల తరువాత ఆంపవిద్యనేర్చుకొని [పసిగ్గి చెందివారి విద్యా 

ది టి 

పావిణ్యాన్ని చూపించడానికి |పసిది చెందిన *అయ్యనకోటి ప్రవేశించి దొం & en $ీ (9 
ఎదుట (ప్రదర్శించారట. ఆనాటి నుండి వీరికి “గొర్నెపాటి” గృహనామం మరుగై 

పోయి “ఆయ్యనకోటి” వారని (పసిచి కక్కారట. 
టు 

శ్రీనాధుడు భీమేశ్వర పురాణ అవతారికలో కృతిపతియైన బెండపూడి ఆన్న 
మంత్రి వంశంలోని వారి కార్యఖడగై పుణ్యాన్ని, సాహఫౌదార్యాలను, ధర్మనిర తిని 

పేర్కొన్నాడు. ఈ వంశంలో (పోలయ అన్నమం,తి కొలని |పతాపరుదుని 

చేత “ఆరేడు” అనే గ్రామాన్ని ఆగహారంగా పొందాడు. కనుకనే ఈ వంశానికి 

(ప్రోలయ అన్నమంతతి తరువాత ఆరేటి వారనే ఏర్పడింది. 

“కొలను (ప్రతాసరుద నృసకుంజరు చేతనరేండు సారణీ 

సలిల వివర్గ మాన బహుసస్యసమాకుల మ(గహారమె 

వెలయ విభాకర [గహణ వేశందగంగం బరిగహించి బం 

ధుల భరియించె నన్నవిభుతో సరియెబ్లు (పధానుతెన్వరున్ (బపు. 1-50) 

అన్నమంతి అన్నయైన లింగనమం(త్రి అల్లాడరెడ్డికి చేదోడు వాదోడుగా వుండి 

ఆతని యుద్ధకార్యాలను సరిదిద్దుతుం డేవాడట. 

Le నిజస్వామి నలాడు ధరణీ నాధు 

భళిరె యరియేటి లింగన ప్రభు వరుండు” (భీ.పు. 1-08) 

ఖీమేశ్వర పురాణంలో పేర్కొన్న పె రెండు పద్యాల వలన “అరేటి “ఆరియేటి” 

అని రూపాంతరాలు కన్చి స్తున్నాయి. కాటయ వేమారెడ్డి తన బావమరిది, రాజైన 
కుమారగిరి అభ్యర్దనమీద తాను తూర్చుదఎడయా తకు సంహాచలం వరకుబయలుదేరి 
రాజ్యాన్ని వి _స్పరించతలపెట్లాడు. కిమ్మీరు సీమను, నల్లగొండ కోటను ఆ కమించు 

17] 
శా 
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కొని బెండపూడి దుర్గాన్ని ఆకమించ తలంచాడు. బెండపూడి మొదలై న (ప్రదేశాల 

లోని వీరభటులు యుద్ద విద్యలలో ఆరితేరిన వారని తెలు స్తుంది. కనుక వ్ శిష్ట 

వివ్యానిధి, శూరాగలీ అయిన అరియేటి లింగనాఘాత్యులును, వారి తమ్ముడైన 

అన్నయను సేనలను నడిపించడానికి నియమించారు, లింగనామాత్య సేనాని తన 

"సేనలతో చె_డపూడిని ముట్టడించాడు. బెండపూడి కోట కాకతీయచ(క్రవ ర్తుల 

కాలంలో నిర్మింపబడింది. ఆకోట చూట్టూ లోతైన అగ ద్ద ఉంది. లింగనమంతతి 

యొక్క విలకాండు) వేసే బాణాల థాకికు బెండపూడి విలుకొండు నిలువలేక 

పోయారు. యువకుడు అయిన అన్నయ తన అన్నయైన లింగనకు తోడుగా వుండి 

బెండపూడి రాజును, రాకుపూరులను సంహరించాడు. కోటకు వారసులు లేనందున, 

యుద్ధంలో నేర్పరి తనాన్ని చూపినందున అరియేటి లింగన సోదరుడైన న అన్నయను 

రాష్ట్రాధిపనిగా నియమించారు. దాంతో వారు బెండపూడి వారయ్యారు. (ప్రోలయ 

అన్నమం శని (పతావరు(దుని కాలంలో అరియేటి అన్నమం౦తిగా సేర్కొన్నారు, 

తరువాత కుపూరగిరి రె కాలంలో అరియేటి - చెండపూడిగా మారిందని 

చెప్పవచ్చు. 

సురవరం (ప్రతాపరెడ్డి మోటాటి శాఖకు చెందిన రెడ్డివారు. పూర్వం వీరి 

ఇంటిపేరు “ఏమిరెడ్డి” వారు, వీరి పూర్వులు గుల్బర్తాజిల్లాలోని “నసురపురంి” 

సంస్థానంనుండి వచ్చారు. అచటి నుండి ఈ వంశంలోని ఒక శాఖ నాగర 

కర్నూలు తాలూకాలోని 'వపైము (గామంలోన్కు మరొక శాఖ కొల్లాపురం 

తాలూకాలో కొన్నాస్లండి సుమారు 200 సం॥లకు పూర్వం ఆలంపూరు తాలూకా 

ఇటిక్యాలపాడు (గొమంలోను స్థిర పడ్డారు. అందువలన వీరికి సురాపుు౦వారని, 

సురవరం వారని ఇంటిపేరు వచ్చింది, ఈతడు 1806 లో జన్మించాడు, 

వత్సవాయి రాజవంశసలు సూర్యాన్వయ సంభవులని, వీరికి మూల 
పురుషుడు సాగిపోతరాజన్కి ఏనుగు లఅష్మణ కవి తనరామవిలాసమనే (గంధంలో 

ఇలా పేర్కొన్నాడు we 

“సహ్యజా తీరమునకు భూషణమనంగ 
సిరుల కిరవగు గుడి మెట్ట పృరముదనకు 

రాజధానిగ సత్కళా భోజరాజు 

సాగి పోతక్షమాభ ర జగతియేవె” 
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1178-82 ల మధ్య జరిగిన పల్నాటి వీరయుద్దంలో నలగామరాజుకు సహో 

యంగా సాగి పోతరాజు వచ్చిన్సు చెన్నపక్టణంలోని లిఖిక పుస్తక భాండాగారం 
లోని పలనాటి వీకచరిక అనే గంధం యొక్క లిఖిత ప్రతిలో కన్పిస్తుంది. 

(ప్రతాపరు.దుడు మహమ్మదీయులతో ఓడిపోయి ఏకశిలానగరం తురుష్కుల 

వళమైన తరువాత ఓట పోతరాజు పుత్రుడైన తెలుగురాజు రేశప ల్లి దుర్గానికి, రామ 
రాజు వత్సవాయి దుర్గానికి అధిపతులుగా వుండి, మహమ్మగీయ పాలనకు లోబడి 

కొంతకాలం వేహారెరి మొదలైన రై నాయకులతోనూ పోరాడుకూవచ్చారు. 

వీరిలో రామరాజు గారు వత్సవాయ దుర్గాధీకులై పరిపాలించడంచేక ఆసంతతి 

వారికి వత్సవాయవారు ఆనే ప్రస కలిగిందని రామవిలాసంలోని__ 

“ఆరామ రాజేందుఃడా జి రంగంబున 

వెరి రాజులగెల్చి వారిచేక 

మదగజ కంఖణా మాణిక్య గాణిక్య 

కనకాంబరములు పాయనములందె 

యాచక (శ్రేణుల క భిమ తార్హ ములిచ్చెం 

(బ్రజల సంవక్షీంచె భరతునబ్దు 

తగవత్సవాయాఖ్య నగరందు నిజనివా 

సముచేసెనడి కారణకు గ సాగి 

వంశమునకు వత్సవాయ నామములోక 

సుప్రసిద్ధమగుచు సొంపుగాంచి" (డెద్దాచపు, 7) అనే 
పద్యం వలన తెలుస్తుంది. 

తామర పల్లి తమ్మయ ఇంటిపేరు తామరప ల్లి, ఇతని పూర్వపు గృహ 

నామం ఇదికాదు. “ఎ. విద్యావిధాన తామర పల్లి తిమ్మయ (ప్రధాన-” (శేష, 
ధ; ఆశ్వా.గ.పు. 154%. “తామరపల్లి” వారికి పూర్వం పెడిగంటం వారు అనే 
ఇంటిపేరు ఉండేది. రిమ్మయకు ఏడవ తరంలోని అబ్బయమం తతి అనే పూర్వీకుడు 

పౌఢ దేవ రాయల్ని మెప్పించి పెడి గంటం బహుమతిగా పుచ్చుకొన్నందువ ల్ల 

వారికి పైడిగంటం వారనే గృహనామం కలిగింది. కాని తిమ్మయ తామరప్లి 
నినాసి. ఈ తామరపల్లి తూ.గో, జిల్లా, రామచంద్రపురం తాలూకాలో ఉంది, ఈ 
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వంశం వారికీ (గామనానుమే గృహనామంగా మారిందని “శేషధర్మాలులో తామర 

పల్లి తిమ్మయ ఇలా పరస తు 

(పొఢరాయల మెప్పించి రాయసములు, పైడి గంటలు గొని వాసి భదలీల 

బై డిగంటము వారను పద్దుం దెచ్చి, యలరె మీతాత ముత్తాత యబ్బ మంత్రి” 

(శేషధ; 1-18) 

“పెడి గంటము వారు నా(బబలెవన్నె, నంత దామరప శై వారనగ నలరి 

కుందనము మీద బరిమళ మొందినట్లు, తిమ్మయామాత్య సీ కులమెమ్మెగాంచె 

(శేషధ, 1-249 

పైడిగంటం వారనే గృహనామం పోయి తామరపల్లి గామ సంబంధం వల్ల 
“తామరపల్దీ' గృహనామం ఏర్పడింది. 

ధరణికోటను కోటరాజులు పాలించారు. రెండవ శేతరాజు తరువాత ధరణి 
కోటనుండి యనమదల రాజ్యం విడదీయబడినట్లు కన్పిస్తుంది. కనుక యనమదలను 

పాలించిన కోటరాజులకు కోట గృహనామానికి బదులు యనమదల వచ్చి యుండ 

వచ్చు. (కమ్మ.చపు. 118) 

“ముగ్గుళ్లో వారు విద్యలచే గజపతులను మెప్పించి అజ్ఞరమ నే (గామాన్ని 

బహుమతిగా పొందారట. ఈ వంశమూల పురుషుడు కొండన. అజ్జరపు పేరయ 

కవి తన ఒడయనంచి విలాసపు కృత్యవతారికలో “ముగ్గుళ్ల? వారు “అజ్జరపు” 

వారుగా మారటాన్ని ఇలాచెప్పాడు, 

“అతడు ముగ్గ వంశమున 

సర్తి జనించియు రాజద త్రమై 

కతి జెలువొందు నజ్జరము 

జకొని పాలన మొస్పజేయ భా 

సితగతి నజ్జరంపు కుల 

సింధు సుధాకరుడై చెలంగె 
జల్ 

'ముగ్గుళ్ల వంశంలో జన్మించినా, అజ్ఞరం అనే (గ్రామాన్ని పాలించి నఏదున వారికి 
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ఆ(గ్రామనామ మైన అజ్జరం వంశ నామంగా నిలిచింది. ఈ అజ్జరం సళ్చిమ గోదా 

వరి జిల్లా తణుకు తాలూకాలోని (గామం. 

“తెనాలి” వారికి పూర్వం గార్లపాటి వారనే గృహనామం ఉందట, గార్ల 

పొటివారు తెనాలి వారుగా మారినట్టు పొండురంగ మ హాత్మ్యంలోని ఈ క్రింది 

సద్యం వలన తెలు స్తుంది. అం 

“శ్రీ తెనాలి నగరే వ్యరాజ యద్గార్లపాటి పురరామ పండితః 

శుక్ర మాఘ సితపంచమీ గురౌ రామలింగమమ యోశ్వేవాకృతమ్” 

తెనాలి గుడిలోని ఉత్సవం విగ్రహం మీద తెనాలి రామలింగని గూర్చి పెవివంగా 

(వాయ బడింది. బాల్యమం దే తండి మరణించడంచేక మాతులుని (గామమైెన 

తెనాలి వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. అస్పటినుండే వారి గృహనామం 'గా ర్లపాటి” మారి 
“తెనాలి” వారుగా వ్యవ హరింసబడి వుండవచ్చు. 

ఆలం వెంకటపతి 'సెమ్మసానిచేత పెంచబడ్డాడు గనుక ఇతనికి ఆలం 

స్థానంలో పెమ్మసాని అనే ఇంటిపేరు వచ్చింది. ఇతని కొమారుడు పెమ్మసాని 
తిమ్మానాయుడు. పౌఢదేవరాయల కాలంలో క్రీశ. 1428-46 [పాంతంలో 

రాయలచేత పావురా శ్లమీద కొలువుంచబడ్డాడు గనుక “పెమ్మసాని” పోయి “పావు 

రాళ్ల” ఇంటిపేరయింది, తాడిపషతిలోని యాడికి (గ్రామాన్ని విస్తరించేందుకు 

రాయలచేత నియమించబడ్డాడు గనుక పావురాళ్ల తిమ్మానాయుడు యాడికి తిమ్మా 

నాయుడయ్యాడు. తండి కొడుకుల తరంలోనే మూడు గృహనామాలొచ్చాయి 
గృహనామాల మార్చు ఎంత వెగంగా జరుగుతుందో ఈ ఉదాహరణ వలన 

'థతెలు సుంది, 
అజాత 

ఒక ఇంటిపేరు గలవారు ఒక (గామంలో కొన్ని తరాలు నివసించి 

తరువాత మరో (గ్రామం వెళ్లినపుడు వారి ఇంటిపేరు మూలనపడి వారు విడచివచ్చిన 
గామనామ మే గృహనామంగా ప్రసిద్ధి పొందడం జరుగుతుంది. అనేక కారణాల 
నల ప్రజలు ఇలావలస వెళ్లడం, (గామనామ మే గృహనామంగా మారడం 

తరచు సంభవిస్తుంది. రాజులు పండితులకు అగ్రహారాలు దానాలు చేసినపుడు ఆ 
(బాహ్మణులకు ఆయా అగంబోరనామాలు గృహనామాలయ్యాయి. ఒక వంశం 

వారు ఏదో ఒక (గ్రామంలో తను విద్యా (వ్రొవిణ్యాన్ని చూపినందువలన వారి! 
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ఆ(గ్రామ నామం గృహనామస్తానంలో నిలిచింది, (గ్రామానికి కరణీకం చేసినందుకు 
గాను ఆతని ఇంటి పీరు సమసిపోయి ఆగామనామ మె గృహనామంగా స్టిరవడిందని 

సె ఉదాహరణలవలన తెలు నుంది. 
ర్ూ బాణ 

1. సీహాన స్టలాన్ననుసరించి : కొటవి గోపరాజు గృహనామం “కోవెల” 

యని ఆంధ్రం చరిత్రకారులు చెప్పారు. తాళపత్ర ప్రతిలో కోవలె' అని చూచి 

నటు చాగంటి శేషయ్యగారు ఆం.క త.లో చెప్పారు. సాహాత్యపరిష త్తువారు 

“కొఅవిి అసి |పకిటించారు, ఈతడు నియోగి (బాహ్మణుడు, ఆపస్తంబ సూతుడు, 

హరితసగ్న తుడు, నిజాం రాష్ట్రంలోని “'కొబివి” అనే గ్రామాన్నిబటి ఈ పేరు 
యు యి 

వచ్చివుండవచ్చు. 

కొం0వి వెన్నయ్య (క్రీశ, 15వ శతాబ్దేవొడు, వెలనాటి సృధ్వీశ్వరుని రాజ్య 

సముద్ధర ణుడు, 

“హారి సిరిని వలచు సిరియును 

నరుదుగ హారి గోరుంగొజవి వెన్నయ యెపుడు 

న్వరకీ రి సతిని వలచున 

వరుసన్వర కీ ర్తి యతని వలచు సతతమున్* అనే పద్యాన్ని బట్టి 

వెన్నయ మంతి మహాదాత అని తెలు స్తుంది. ఇతని కుమారుడు పెద్దిరాజు “పల్లె 

కొండి రాజు మ ల్లనచే అందలములు, కంచెలు గక కొన్నా డని" సింహాసన 

ద్వా(తింశికలో కొజవి గోపరాజు పేర్కొన్నాడు. ఇతడు ఆర్వేల నియోగి 

(బ్రహ్మణుడు, హరితస గోత్రుడు, అప సంభ సూతుడు. “గుంటూరు సీమలోని 
ఒక కోనకు చెందిన సనదువోలు నెలవుచేసుకొని (ప్రశ స్థివహించెను. ఆతని 
గృహము ఆ కొనయందుండెనని తెలియబడుటవలన ఆతని కాలమునుండి కొబవి 

వారు కోనవారయినట్లు అభ్మిపాయ పడుతున్నారు,” (దండ సా;పు, 1139 

కొలని వంశం వారి పూర్వపు గృహనామం ఇందులూరి. ఇందులూరి 

పురశాసనులవడంచేత (కరణమగుటచే వీరికి ఇందులూరి వారని, తరువాత కొలను 
వీడు మండలేశ్వరులను పారదోలి ఆదుర్గాన్ని ఆ(కమించడంవ ల ఇందులూరి 
ఇంటిపేరు మారి “కొలని” అని ఏర్పడిందనీ ఆంధ కవితరంగిణీక ర్ర 

సేరొ న్నారు, (సం, ర, పృ. రి 
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బళ్లారి రాఘవాచార్యులు వి స్టవ భావాలతో వినూత్న [ప్రయోగాలు చేసి ఆంధ్ర 

నాటక రంగ చరిత్ర మీద తన (పభావంచూపిన మహానటుడు అతని అసలు 

ఇంటిపేరు “శాడిపతి)'వారు. బళ్లారిని నాలుగు దశావ్దాలపాటు తన కార్యకలాపాలకు 
కేంద్రంగా చేసుకొనడం వలన ఆతనికి బళ్లారి రాఘవాచార్యులు అని పేరువచ్చింది. 
ఇతని తంగడి పేరు అష్టావధానం నరసింహాచారి. ఇక్కడ తండ్రికి పూర్వపు గృహ 

నామం తాడిపతి కొగా అతడు అష్టావధానం చేయడం వలనేమో అషావధానం 

అనే పొరుషనామం గృహనామమై అతని కుమారుడై న రాఘవాచార్యులకు ఈ 

రెండింటిలో ఏదీ గృహనామంగా నిలవకుండా అతడు నివసించి (పవ్యాశిచెందిన 

(గ్రామమైన “బళ్లారి గృహనామమయింది, ఇతడు 1880లో జన్మించాడు. ధష్మపరం 

కృష్ణమాచార్యులు ఇతనికి మేనమామ. నివాస (పదేశాన్ననుసరించి పీరు తము గృహ 

నామాలను కోల్పోయి. ఆయా వివాస్మప్రడేశ నామాలను స్వృకరించినట్లు పె ఉద 

హరణల వలన తెలుస్తుంది, 

11 బిరుదులు లేక పారుషనామాలు ; “బయకారి అనేది పొరుష 

నామం. బయకారుడం టే సంగీత వివ్వాంసుడని అర్థం. బయకారం రామ ప్పయ్యది 

పేరు (ప్రతిష్టలుగల వంశం. రామస్పయ్య తండ్రియైన పెద అమ్మయ విజయనగర 

చక్రవ ర్తి అచ్యుత దేవరాయలవద్ద (1629.42) “రాయసంిఅనే మంతి పదవిని" 

పించాడు, ఈ పెద తిమ్మయ (రాయసం తిమ్మరుసయ్య) రాజనీతిజ్లాడే గాక 

. ధార్మిక చింతన కలవాడు. రామప్పయ్య గొప్ప రాజ్యత౦త 9 జ్ఞాడు. సంగీత 

సాహిత్యాలలో ఘనమైన పొండిత్యం కలవాడు. ఈతని సంగీత సాహిత్య 

విశారదతకు ఇతడు సంస్కృతంలో రచించిన “స్వర మేళ కళానిధి అనే సంగీత 
శాస్త్ర గ్రంధం సాక్ష్యం. రామప్పయ్య అచ్యుత దేవరాయల వద్దను, అళియ 

రామరాయల వద్దను, తన సంగీత విద్యను (ప్రదర్శించి మెప్పుపొందాడు. అచ్యుత 

దేవరాయల వారి రాణి వాసప్త స్రీలకు, అశియ రామరాయల కుమారై లకును 

సంగీతం నేర్చిన విద్యాగురువు. అందువలననే ఇతనికి 'రాయసంి అనే ఇంటి 

పేరుపోయి బయకారం అనే ఇంటిపేరు వచ్చింది. 

ఏనుగు గృహనామం గలవారి పూర్వపు ఇంటి పేరు “పై డి పొటి వాలీ, 

'పె డిపొటివారి పూర్వులలో జలపాలామాత్యుడనే అతడు తన ప్రభువువల్ల ఏనుగును 
బహుమతిగా పొందడం వల్ల ఆవంశంవారు "ఏనుగు" వారయినట్లు ఎనుగులక్ష్మణ 
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కవి తన సుభాషిత రత్నావళిలో పేర్కొన్నట్లు ఈ క్రింది సీసపద్యం వలన 

తెలు స్తుంది. 

“___ శ్రీపెడి పాటి సింగన మంతి 

వంశా(గ గణ్యుడై వరలునతని 

మహిమ సంతాన [కమమునను జలపాల 

సచివుడొప్పె బలారి సచివ సముడు 

గజపతి కీత భర్తచే గజము తోడ 
నగంహార ములతడు పరిగహించె 
నెలమి నేనుగు వారన్న ఇంటిపేరు 

గలిగనకనికి గజలాభ గరిమ వలని” _ ఈ ఏనుగు 

బహుమానం |కీ.శ, 1600 పొంతంనుండి అమలులోనికి వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. 

కొందరు తాము పొందిన బిరుదులు బహుమానముల పేర్లను ఇంటిపెర్లకు మారుగా 

నిల్చుకున్నారు. 

1౪. వతి ననుసరించి : తాపీ ధర్మారావుగారి ఇంటిపేరు ఈ కోవకు 

చెందిదే. ' చేస్తున్న వృ త్రినిబట్టి ఇంటిపేరు జారిపోయిన సంఘటనలున్నాయి, 
ఆ౦ంధనాటక పితామహ బీరుదాంకితులై న ధర్మవరం రామ కృష్ణమాచార్యుల వారు 

క్రీ.శ. 1858 లో అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి తాలూకా ధర్మవరం (గ్రామంలో 

మాతామహుల ఇంటిలో జన్మించారు. ఏరి పూర్వుల నివాసం కూడ ధర్మవర మే, 

ఈ నంళంలో పెద్దకొడుకు కృష్ణమాచార్యులని పేరుపెట్టడం ఆచారం. వీరి తండ్రి, 
తాతల పేర్లుకూడ కృష్ణమాచావ్యలే. వీరు జన్మించేనాటికే వీరి తండ్రి కృష్ణమా 
చార్యులుగారు ధర్మవరం వదిలిపెట్టి బళ్లారిలో స్పిర పడ్డారు. వీచు ఆంధ్రోవన్యాసకు 

లయిన్కా వైద్యులుగా ఎక్కువ ప్రసిద్ధి పొందారు. అందువలన వీరిని వైద్యం 

కృష్ణమాచార్యులనేవారట. ధర్మవరం (గ్రామానికి చెందిన వారు కాపడంవ ల “ధర్మ 
వరం” కృష్ణమాచార్యలనే వాఎ. ఇంటిపేరు కొమాండూరు. మొత్తంమీద వీరిపేరు 
“వై ద్యం ధర్మవరం కొమాండూరు” కృష్ణమాచార్యలు అయింది. (ధర్మ.రా;పు, 

6). తం డికి గృహనామాలస్థాఎంలోనున్న పౌరుష నామాలను వదలి వారి (గామ 

నామమైన ధర్మవరమునే కుటుంబనామంగా స్వీకరించారు. అందువలననే నీర 

ధర్మవరం రామ కృష్ణమాచార్యులుగా వ్యవ హరింప బడ్డారు. 



మొదట్ భాగం 137 

౪ సంస, తీకరణ : కొందరు తమ గృహనామం బాగుండలేదనో, అ, 
లార్జాన్ని య స్తుందనో, సంఘంలో గౌరవం మెరుగువరచుకోడానికో ఇంటి పేరును 

సంస్కృృతీకరించుకున్నారు 

“పభంజన వంశాబ్రి రాకా శశాంక_._ ___ 

అభినవ నన్నయ భట్టారకా హో బలపర్యాహ్వయకవి__” అని 

కాళిందీ పరిణయక ర్హ తన గృహనామాన్ని, వ్య క్రినామాన్ని సంస్కకీకరించుకొని 

పేర్కొన్నాడు. ఈ కవి రచించిన అహో బలపండితీయంలో “పభంజన వంశ 
ముక్తా మణినా__ అహోబల సత్యాచా ర్యేణ ” అని ఉన్నది. దీనినిబట్టి ఇంటి పేరు 

(ప్రభంజనము వారనీ, కవిపేరు అహోబలపర అని తెలు స్తుంది కానీ జయంతి 

రామయ్య పంతులుగారు ఆంధసాహిక్య షరిషత్పతిర 15వ సంపుటము వవ 

సంచికలో (పకటించిన అహోబలపండిత పీఠికా ఫోకములో 75లో “వాతూల 

వంశేవ తతాభూయః” అనియు, 79లో “వాతూల వంళా[గణీః” అనియు నుండుటచే 
సీకవి ఇంటిపేరు “గాలి” వారని స్పష్టపడుచున్నది. ఈ విషయమై (శ్రీరామయ్యి 

పంతులుగారు ఇంటిపేరు *గాలివారు” అనియు, కవికి మొదటి పేరు నరసరాజు 

అనియు వాసిరి. నరసింహస్వామి అహోబలకే[క్రాధివతి కావున వారట్లూ హించి 

యున్నారు, ఇంతేకాక ఈకవి కుటుంబమువారు గుంటూరు మండలమున విను 

కొండ తాలూకాలోని “ముమ్మడివరి (గామమందున్నారిని కూడా [వాసియున్నారు. 

కావున వ్యవహారమ౦దట్లు గాలి నరసరాజని యుండవచ్చు. ఈ పు స్తకమునకు 

కత్రి వంశస్టులలో నొకరు (పతి (వాసినారు. * చివర స్వ సి (శ్రీ విజయాభ్యుదయ 

శాలివాహన శక వర్షంబులు 1822 అగు నేటి శార్యరినామ సంవత్సర ఆషాఢ 

బ౨భృగు వారం వర్కు. (పభంజనం వెంకట సుబ్బయ్య శాస్ర్రిగారి కుమారుడు 

లక్షీ నారాయణ [వాసుకొన్న కాళింది కన్యాపరిణయము” అని రాసిరి. ఇలా గృహ 

నామాలను సంస్కృతీకరించడం అనేక చోట్ల కన్పిస్తుంది. ఇచట 'గాలి అనే 
గృహనా మాన్ని “ప్రభంజనం గా మార్చుకున్నారు. 

పెనుగొండను సంస్కృతీకరించి ఘనగిరి అని ఇంటి పేరు మార్చుకున్నారు. 

రామడుగుల వారు వ్యాకరణం వారని మార్చుకున్నారు. చెయా రరణం రామొనుజా 

చార్యులు గొప్ప సంస్కృ్బృతాం ధ పండితుడు. ఇతడు చిస్నయసూరి శిష్యుడు మహో 

భారతం ఆదిపర్యమంతటిని వచనంగా మార్చాడు. ఈతని కాలంనుండే ఈ గృహ 
నామం వాడుకలోకి వచ్చి ఉండవచ్చు. 

18] 
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vis (పసిడ్డ పురుషులనుండి 

“ధరయథావాక్కు.లా న్వయు లత్వ విదులు 
అని త 

వారితో నొక్కసదురుండ మిత యశుడు 
ra 

అస్న బూరాధ్యుడని యడ నార్యిసుతుని 

పం వృద్దిని ప అపపలన కషం 
ఢా 

యధావాక్కుల వంశ మే క్రింది పద్యం పలన సోమరాజు వారుగా మౌరిన ట్లు 

తెలు సుంది, 

“సోమరాజు కీ ర్తికాముడై విలసిల్లె 

దనదు సంతతికిని ధరణ యందు 

గోపనావ్య సుతుడు గృహనామ ధేయుడై 

పెంపుబడ సెంబి స్తుతింపజనులు” 

యధావాక్కుల వంశం సోమరాజుగా సూరడానికి కొంణం “అన్నమయ్య గారి 

వంశావళి” ఆనే (గ్రంధంలో వెంకట శివుడు గారు చెప్పిన సె పద్యం వలన 

తెలుస్తుంది. యధావాక్కుల వంశంలోని సోమరాజు ప్రసిద్దుడె ఉండడం వల్ల 

ఆకని నొటినుండి ఆవంశానికి యధావాక్కుల వార నే పేరుమారి సోమరాజువారనే 

“పీరు కలిగింది. ఇస్పటికీ ఇదే వాడుకలో ఉంది. 

ఒక వంశంలో ఏదో ఒక పురువుడు (ప్రసిద్ధి చెందినపుడు ఆతని పేరే 
ప్రసిద్దిచెంది గృహనామ స్టానాన్ని అలంకరి స్తుంది. కొమరోశి అనే గృహనామం 

గల రామావజ్ఞలు Fo రామావ జ్ఞల అనే ఇంటి పేరు వచ్చిందని కొండుభట్టు తన 

కపిల గోసంవాదంలో ఇలా పేర్కొన్నాడు, 

'“ఆమౌనీం(ద కులంబున 

్రీమర్కొామరోశి వంశ శేఖరు ండగుచున్ 

రామాన జ్ఞలు డనగ సు 

ధీహాన్యుండు దయ మయ్యెదేజంజెసగన్” 
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“రామావ జ్ఞలుకాత్మ సత్యవచనారంభ (పచారంబునన్ 

రామాధీశ్యరుడే యనంగ దన “సరన్ పం? ముప్బొంగను 

దామ | (పేమ జెలంగ వ్యాసము ని (పత్యకంబునె సద 

సోమం నీయ నొసంగె సర్వజన సంస్తూయ (ప్రభావంబునన్ ' 

కొమరోశి అనే ఇంటిపేరు గల రాహా రావ జ్ఞాలుడు ఆపంశంలో ప్రసిద్ది ఇండినండున 

అతని వంశానికి అతని పేరే గృహనా కట 

vii సందిగ్గస్థితివలన : కవులు తమ ఇంటిపేరు ఎక్కడా చెప్పుకో సందున 

సాహితీ పు ఆయా కవులకు సంబంధించిన అనేకవిధనా వాలను గృహ 

హస. నిలపడానికి [ప్రయత్నించారు. వాయ తన ఇంటిపేరు ఎక్కడా చెప్ప 

లేదు. విపినారాయణ చరిత కవి తన ఆశ్వాసాంక గద్యంఠరో ఇది “__(పభంధ 

పరమేశ్వర వంశ పవిక లింగన మనీషి పుత్రశ్రీ కాళహస్తీశ్వర దయాసహాయ 
చెదల్వాడ మ ల్లయనామధేయ (ప్రణీతంబైన __” (విప్ర, అశ్వాగ, పు. (1%) అని 
తాను ఎబ్బన పంశ స్తుడనని చెప్పుకున్నాడు. కృతి అవతారికలో 

*__.సీయనుంగు ము లాతయు. దాతయున్సువి విధాకలు 

మల్లన ఎబ్బనాహ్వయుల్” అని పేర్కొనుటవలన ఎబ్బనకు ఇతడు 
చిన మనుమడని తెలు స్తుంది, 

“దురిత హరు (పబంధ పరమేశ్వరుని జెద 

లాడ నీలయు నాదు వంశక ర్త 

ధన్యమూ ర్తి శంభుదాసు ఇరా (పెగ 

డనుతింప [బహ్మకును దరంబె" అన్న మల్లయ్య 

సాక్ష్యమేగాక “కీ.శే. ప్రభాకర శాస్త్రి సంపాదించిన ఒక ప్రావీన పద్య సంకల 

నంలో ఒక పద్యం చెదలువాడ ఎఎ రా(పెగ్గడ రచన అని లభించినట్లు వారు ప్రక 

టించిన ఎ్మరా_పెగ్గడ రామాయణ పద్యంలో ఉంది” (రెడి. సం.పు 40) 

ఎల్జిన ఇంటిపేరు ఏర్చ్బూరి వారని ఆం|ధకవుల చరిత్ర మొదటి సంస్క 

రణములో వీరేశలింగం సంతులుగారు రాశారు. తరువాతి సంస్కరణలో చదల 

ఫాడ వారని నరిదిం అనక అలా (భమ పడడానికి కారణం ఎబ్లిన లనేళ్ళ 
శ 
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లుండడమ్హూ మన ఎబ్జన తన ఇంటిపేరు ఎక్కడా చెప్పక పోవడమూ, భాగవతం 

ఆరవ స్కంధం [వాసిన ఏర్బూరి సింగయ “"ఏద్బూరి శాసనుండెరా9 _పెగ్గడ ” అని 

చెప్పడం చేతనని వారే చెప్పుకున్నారు. కాకరపర్తి నుండి చెదలువాడకు 
మారిన తరువాత ఎటయ ఇంటిపేరు చదలవాడ అయి ఉండాలి. చెదలువాడకి 

పూర్వం ఎట్లిన పూర్వులు కాకరస ర్తిలో ఉరడేవారు. కాని అరణ్యపర్వ శేష రచన 

నాటికి ఆతడు గుడ్తూరులో ఉండేవాడు. రెడ్డిదొరల (ప్రాపకం కుదిరాక వరయ 
చదలునాడలో కాపురం పెట్టాడు. అస్తాన కవిగా అద్దంకిలో ఉన్నా ఇతని నివాస 

స్థానం చదలవాడే అయ్యుంటుంది. ఇంతకు మునుపు ఎదైనొ, చెదలువాడ నివాస 

మైన తరువాత అదే అతనికి గృహనామ మనడానికి సందేహంలేదు. 

తిక్కన తాకగారు మంత్రి భాస్కరుడు. నిర్వచనో త్రర రామాయణంలో. 

“సార కపితాభిరాము గుంటూరు విభుని 

మంతి భాస్కరు మత్చితామ హుని(దలచి 

యైన మన్నన మెంులోక మాదరించు 

వేజినాకృతి గుణములు వేయునేల?” అని వుంది. 

తిక్కన తాత గుంటూరు విభుడని పేరొ-నడంచేత ఆతని గృహనామం గుంటూరు 
వారని కొందరు సేర్కొన్నారు __ 

“మనుమసిద్ధి మహేశ సమస్త రాజ్య 

భార ధౌరేయ(డభిరూప భాన భవుడు 

కొట్టరుపు కొమ్మనామాత్య కూర్మిసుతుడు” అనే చోట 

కొట్టరువు అనేది గృహనామంగా వాడబడింది. ఈతని గృహనామం గుంటూరు 

వారని, పొవ్సలూరి వారిని, కొట్టరువు వారని పలు అభి పాయాలున్నాయి. కొట్టరువు 

“కోషాగారి శబ్ద భవం. 

ఒకే పేరుగల వ్య కులు పలువురున్న పుడు అందులో ఒక (పత్యేక వ్యక్తిని 

నిర్రేశిం చా చనికి తండీ పేరును జతపరచే అలవాటు అనేక భాషా కుటుంబాలగో 

ఉంది, సాహిత్యంలో అందుకు ఉదాహ ణంగా మాదయగారి మల్లన కన్చిస్తున్నాడు. 

నూదయగారి మల్లిన ఇంటిపేరు “అయ్యంకి అయ్యుండొచ్చునని అంధ్రకవి 
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తరంగిణీ కర్త ఊహ. ఇలాంటి వారి? ఆగృహనామాలు పోయి తంగ్రేసేరే గృహ 
నామస్థానంలో వాడబడ్డాయి. 

ఇమ్మడి వెంకట రెడ్డి కొడుకు గోపాలరావు. ఇతడు చి వభ పడు. మహో 

పండితుడు. విద్వత్కవిసార్వభౌముడు. ఇతడు తెలుగు, పార్మీలతో బాటు సంస్కృత 

(పాకృతాది అష్ట భాషలలో పాండితగం సంపాదించాడు. ఆరాజు పాండిత్యాన్ని 

(ప్రశంసించి ఆనాటి విద్వత్సభ వారు ఆయనకు “అష్షభాషా” గోపాలరావు అని 
బిరుదును ఇచ్చి సత్కరించారు ఇతడు “రామచందోదయము” అనే సంస్కృత 

యమక కావ్యాన్ని అశ్రిజటిలంగా నిర్మించి, డానికి తానే “విధేయార్డ దర్చణ'యుి 

అనే వ్యాఖ్యానం రచించాడు, అప్పటి కుతుబ్ షాహి నవాబు “అబ్లు బ్లా కతుద్ 

షాహి” గోపాలరావుకు “బహరీ” అనే బిరుదును ఇచ్చారు. “బహరి' అంపే ఫార్సీ 

భాషలో “డేగి అని అర్హం. డేగవలె ఇతడు తన శతువులను ఎంత దూరం 

నుండై నా సంహరించగలడని ఈ బిరుదు నొసంగారట. కనుక ఆయనకు “అష్ష 

భాషా బహరీ గోపాలరావు అనేపేరు ఏర్పడింది. ఇదే అతనికి గృహనామం 
అయింది. (తెలుగువాణ్కి స.8. 1978, పు. 46 

ఇక అయ్యలరాజు రామభ(దకవి ఇంటి పేరు విషయంలో విమర్శకులు వివిధ 

అభిపొయాలు వెలిబుచ్చుతునా రు. కొందరు వీరి ఇంటిపేరు ఆయ్యలరాజువారు 
అంపే, మరికొందరు రాయకవి వారు అన్నారు. మరికొందరు “పుడ్తోటి' వారు 

అని నిరూపించడానికి (ప్రయత్నించారు. “రాయకవి యగు అయ్యలరాజు వంశ్యు 

ననఘ” అని 'రెట్టమత శాస్త్రవచనం. “అయ్యలరాజు వంశ్యు అనడం వలన 

అయ్యలరాజు వారనేది వంశనామమనీ, అయ్యలరాజు మొదలుకొని ఆ సంకతి 

వారందరూ అయ్యలరాజువారే అని ఊహించవచ్చు. రాయల ఆస్థానకవి అయి 
సందున ఇతడు రాయకవి అయివుండవచ్చు. అనాటి నుండి ఈ వంశం వారికి 

'రాయకవి” వారని కూడా వంశనామం నిల్చిఉండవచ్చు. రామభ దకవి వంశీయు 

లెవ్యరూ తమ వంశనామం “పు తెటి” వారని పేరో_లేదు. కాని గణపవరపు 

వెంకటకవి, లింగంగుంట తిమ్మకవి ఇతనిని పు కేటి రామభదయ్య అనే వ్యవ 

హరించారు. పు శేరు (గామ నామమై ఉండవచ్చు. ఇది ఇంటిపేరుగా మారింది 
లేనిదీ తెలియదు. ఇందు ఏది అతనికి గృహనామ మో చెప్పడానికి ఆధారం నేదు, 
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నారాయణ భట్టు గృహనామం “వానసి వారు. నన్నయ రచించిన “పాయక 

పాకశాసనికి” అన్న పద్యంలో “దానును అన్న శళ్లానికి బదులుగ దక్షిణ దేళము 

నుండి సంపాదించబడిన ఆం ధసాహిత్య పరిషత్కార్యాలయ మందుంచబడిన ఒక 

పృతికలో “మానసి అని ఉన్నది. వానస అనుటకు బదులుగా విలేఖకుడు పొర 

పాటున “మానసి అని రాసి యండవచ్చు, *“దానును” అనే పాఠం కంపే 'వానని 

అను పఠమే సమంజసంగా తో సుంది. 

“మడికి” సింగనకవి రచించిన పద్మపురాణాన్ని కృతిపొందిస కందనమం౦ తి 

ఇంటి సేరుకూడ “వానసి వారే. కాని అతడు కాశ్యసగో(తుడు, దాక్షొరామమందున్న 
ఒక శాసనంలో (ద హిం.శా.సం.౬ సంఖ్య ౧౦౪౨) “(7కొరామ నివాసః కౌశ్య 

పగోతోగామచమూపః నాగనశర్మ పుతో వానస భూదేవ వంశ వారిజమిత్రః 
అ ల్లనళారిః” అని యున్నది. 

కాని నారాయణభట్టు హరితస గోత్రుడు. 'వానన' వారిలో రెండు మూడు 

గోత్రముల వారుండి యుందురు. హైదరాబాదు గవర్నమెంటు వారు (ప్రకటించిన 
నాగాయి శాసములలో దాకీలమున గోవింద రాజు మొదలయిన వారుకూడ “వాగిసి 

వంశీయులే. వారు పళ్చిమ చాళుక్యుల కడ మంతులుగను, దండనాథులుగ నుండిరి. 
కానివారు వసిష గోతులయినట్లు కన్చించుచున్నది. నారాయణభట్దు తండి 

థి ౧ లు 

శౌచాంజనేయుడను నామాంతంము గల శంకనామాత్వుడు. తండ్రికి అమాత్య 
ఛబమును (పయోగించుటచే నారాయణభటు నియోగి శాఖ బాహ్మణుడని చెప్పవలసి 
౧ టె యు 

యున్నది”, (ఆం క.త్కసం. 1, పు. 124) 

ఇట్టి ఇతిహాసాల యదార్థం ఎల్నా ఉన్నా మన ఇంటి పేర్లు వింతవింత పరి 

కామాలు పొంది నేటి సీతికి వచ్చాయి. (పతి సరుకి అర్థం ఉండి ఉంటుంది: 

కాని ఆపేరు వాక్షవాళ్ల నోళ్లలో పడి ఎంతో మార్పు చెందడం చేత వాటి ఆసలు 
రూపం మరుగున పడిపోతుంది, (పొచీన కావ్యాలలో, (ప్రబంధాలలో కొందరు 

కవులు తమ ఇంటిసేర్లను పేర్కొనక పోవడంవల్ల వారి కృశత్యవతారికలలోని 
గ వ్యాలల్లోను, వంశ వర్ణనల్లోను ఉన్నవి విశేషణాలో, ఇంటి "సేర్లో తెలియక 

&కమ క పెట్టడమే ఈ మార్పులకు కారణంకావచ్చు. 

వంశవర్థనలు : దండయాత్రలకు వెళ్ళిన సమూహాన్ని, సభకు విచ్చేనిళ్ల 
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వారిని పేర్కొనే సందర్భాల్లోను కవులు అనేక గృహమాలు గలవారిని పేర్కొ 
న్నారు. ఆయాగృహనామాలు ఎలావచ్చాయో వానికి వ్వుత్చ తులు చెప్పక పోయి 

నప్పటికి ఏ ఏ గృహనామాలు ఏకాలంళో ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఫర్తనలు 

ఎంతో ఊపకరిసాయి. కొంతమంది వారి ఆత్మీయుల లేక ఆశితుల వంళాలను 
ఆప ర ఇటో వల అటో ఖీ ళా అన నో ఎరొ్క_-౦టూ, ఆవంశ సరాక్రహాలను, గొప్పదనాన్ని వర్జించిన సందర్భాలు కూడ 

లేక పోలేదు. 

“దారా వారును బేర్ల వారు సుజనాధారుల్ రసజుల్ గుణో 

దార స్వాం తులు మోట మణి కులజుల్, ధక్కజాలున్ దినమం 
(U5) డ్డ 

దారుల్ మాపసుమ ర్తి వారు సరసుల్ నారాయణం వారలు 

న్నారింకెం దరో తావకీన కృతి సన్మానించు వ క్యాగ్రణుల్ " 

“నరసులు పెంటపాటి కులసాగర పూర్త సుధాకరుల్, ద్విజొ 

దంణ మనస్కు-లై తనరు ధన్యులు నొబ్బిలి శెటివారు, సీ 
pe (on) 

కరయం బురాతనంపు హితులౌదురెకా మనయాత్మకూరి ధీ 

వరులిక నేమిలోపము భవ __ ౬ -_ ౬” 

“*పటణం౦బున ఆర్యవె శ్య(ప్రముఖులందు( వేరు గన్నారు మాటూరి వారు 
(wa ర 

సత్సా-ర్యములపట్ల సాహసౌదార్య విస్తారులే సుమీ కట్టమూరి వారు 
దేవ భూదేవ “సేవా విశేషమ్ములంజెలగు వారలు బొద్దుకులము వారు 

సకలార్యఘనవై శ్య సంఘంబునం జాల కీ రి గన్నారు గుగ్గిలము వారు 

“ఘనులు సూరంపలి కులంపు వణిజురల్ర 

నయ విచారులు పెన్నమాన్వయులు గూడ 

నింకనున్నారు ఘనులు జరెకి్మ-నట్టి 

వె శ్యకుల రత్నములు పళలవలమునందు"” (కన్యకా,పు, 4) 

కాకతీయుల కాలంలో శౌర్య పరా(క్రమ సంపన్నులయిన నాయకులను గౌరవించడం 

వారి రాజనీతి. 1279కి ముందే కేంద్రంలోని వ్యవస్తకు బలంచేకూర్చడానికి కొక 

తీయుల కలంలో దేశాన్ని 77 మండలాలుగా విభజించి సమర్హులెన నాయకులను 

నియమించారు. ఈనాయంకరాలలో వివిధ జాతులకు చెందిన (ద్రాహ్మణ, 

తతిరియ వైశ్య మొ॥న్ర అనేకులున్నారు, 
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రేచర (పసాదిత్యుడు 

మలేవ పాత్రుడు 
( 

అనాచి మర్ష వుడు 

అల్లు రుద్రమ దెవుడు 

మురారి మల్లేవుండు 

సేదుకూరి రామ 

అమ్మనబోలి రుదదేవుండ 

పోతుగంటి మైలు 

కొండప ర్తి గణపతి *వుండు 

దాదినాగ దేన్సని సమాదేపుండు 

కొలిపాక నాగిరెడ్డి 

తాడిత రి గన్నారెది 
ల్ో? టె 

చంద మల్లారెడ్డి 

బాచి బూచారెడ్డి 

ల్ని 

బాచి పంచలమ లారెడి 
M౧ టి 

బెడదకోటబ ఖై రపుండు 

కరణకుమారుండు 

రాణిక్య దివుండు 

సోమిరాజు యేలుడు 

అభంగ రాహు తరాయం 

అన్నమ దేవుని వెంక 

గుండయం గండు 

యుంట వెంక 

కొలని రుద్రదేవుండు 

తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంటి పేర్లు 

ముప్పిడి నాయకుడు 

కోవూరి నొచి దేవ్తండు 

కాలయ ముగండు 
a Nn 

కొటపఏ నిశ్చంగుడు 

మగతల గణపతి దేవుండు 

గుండయ నాయుండు 

చెజుకుతోట చెన్ను 

సటవారి బాలయ 
(ag) 

కువూర గణపయ 

ఎత్రడి వాలయ 

గోన కటారెడి 
(౫) G 

మలాది పోతయ 
జు జ్ 

మారయ సాపహిణీ 

మచ్చ రుదదేవుండు 

ఎబసొాహిాణీ 
యు 

బదకూచి రుద దేవుండు 

అస్పక మల్లేవుండు 

వీణ కుప్పయ 

గోవుల ఫోచి నేడు 

మాచ ర్ల నాగువెంక 

కొటుమల్లు వెంక 

పొరువార (బాహ్మ వెంక 

ఉం౦డ విల్లు వెంక 

దిటకాము వెంక” (ఓరు.చ్కపు. 18) 
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ఈ నాయకులు రు దమదెేవి కొలంలోను, (పతాపరుద చ్రివ ర్తి కాలంలోను 
Wp 

ఉస్నిద్దు తెలు సుంద. 
అవి 

“కాటూరి తన గాంమంలో ఉన్న పూరిళ్ళు పోయి మండువా భవనాలు 

స ఎబ్బబియ్యం పోయి రాజనాలు వచ్చాయని, 18 కులాలువారు ఉన్నారని 

'పేర్కొాంటూ అనేక వంశస్టులను శే పేర్కొన్నాడు. 

oe, ద్చుధుడు శిషులందు మేటి 

పాణినియముగాశి. పరియించి వచ్చిన 

త శంకర రామసూరి 

సంగీత విద్యావ్యసన ముగుబాలతో 
a 

నలవడినట్ట పెండ్యాల వారు 

అనఘ వర్తను లింగువాన్వయులు సదా 

చాఠశోభి తులుప్పులూరి వారు 

యక్షగానమ్ములాడి పేరందినట్లి 

సాత్రానులు, సోదెచెప్పెడి వృ త్రితోడ 

పరి కెముగ్గులవారు మా సల్లెటూరు 

కొలువు జువిక యొసర్చిరి తిల కెల్ల “(గుడిగం,పు. 7-8). 

“కాలు పెటినేల నెలను గనీ 
లబ (ag) 

గడ్డ జయనేర్చు కమ్మవారి 

కిభము భుభమెబుంగ సెట్టి కొపులకు మొ 

యూరు కొణయాచియి రహంచె” 
వా 

కవి తన పొలస్త్య హృదయము, గుడిగంటలలో 'మావాచ్శ-మాఊఈరు”* ఆని 
వై జ అల్లో ౦0 వక్ 

వారి గాామంలో ఉన్న (పజలను, వాతావరణాన్ని వర్ణి స్తున్నారు. ఆ గాామరిలి 

1y] 



146 తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంటి పేర్లు 

విజయదశమినాడు భేతాళ, ఆయుధ పూజలు చేస్తారట, కాలుపెట్టి నట్టి నేలను 

గనిగడ్డ చేస్తారట కమ్మవారు. కాప్పలుకూడ అభంశుభం ఎరుగని వారని చెపూ 

అనేక వంశాలను పేర్కొన్నాడు. 

“అభిమాన ధనులు నార్లా న్యయులును, ని 

శంక సాహసులు వెల్లంకి వారు 

కలిమియు, బలిమియు. జెలువారు కడియాలు 

వారు లావెంట వేమూరి వారు 

సదుపాయ బీవనాస్పదులు నాగ; నాగళ్ళ వా 

ర్నెజవాదులగు సూర్చొనేని వారు 

కరిసెనమ్మన సక్రిగల వెలగా వారు 

కడునోర్మిగల యేర్ష గడ్డ వారు 

పొడి దప్సని కంబముపాటి వారు 

పేరుగల సూర్యదేవర వారు నిట్లు 
సలు తెగల కమ్మ నాయకుల్ హలముఖాన 
పలియ నొసంట దిదిరి భాగ్యరేఖ 

ne) ౧ 

“అధీజనా వీమానులకుటీల వ ర్రనుల్ 

ధైర్య విశుతులును దారమతులు 
గుట్టును కగలుగు గుజ్టాల "పీరింటి 

పం పహ దాల్చి ”- -(గుడి. గం.ప్పు పు.), 

ఈ పై తెగల వారంతా కమ్మవారని, కాపులని తెలు స్తుంది. బన వేశ్వరుని 

గూర్చి పండితారాధ్య (పలాప కథనంలో భ కుల సమూహాన్ని గురించి చెపూ- 

ోనుడివాలు మాచయ్య మడుగు వర్చితివొ 

(ee ద్రహ్మయ్య( బసియు(€ బంచితినొ 

కిన్నర (బ్రహ్మయ్య గింకర్టారించితివొ 
en 
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కన్నడ (దహ్మయ్య గనుమొరింగితిదొ 

శూలద (బహ్మయ్య(జాపుదప్పితివొ 

మోళిగ మారయ్యి మోసపుచ్చితివా 
బణాజకాలాజయాంంజ చటం యతో ప్రప్తవసునన 

తెలుగు బొమ్మయ్యగారి దికుy. మణచితినొ 

కలకేర (దిహ్మయ్యంగలం (బుచ్చితివొ 

గజేక్లు మసనయ్య బుజగించితినో 
“స్లో టి 

యజదాసయగారి నొాగడించితినొ 

పొడల బాచయ్య వెడు 'వెటితినొ 
G GG లు 

వెడ్డునాగయగారి వెడగు వర్చితినొ 

దసగణ సంగయ్య దక్కు. వెటితివొ 
(on) 

ముసిడి చౌడయ్యగారి ముండు వెట్టితినా 
సురగి చాడయగారిం. జొక్కువెటితినా” (పండితాపు. 206) 

యు 

మీకి,-లి (ప్రసిద్దిచెందిన (పాసిన భ కసమూహమంతా నీకుక్షిలోనే ఉన్నారు కదా 
ఢి అతి 3 

బసవన్న శర భాగ గ ణ్యుజ్జీ ఏలి మంగావు? అని ప్రశ్నిస్తూ కని ఈ కింది వారిని 

పేర్కొ న్నాడు, 

“__దాస కేసయ్య, ధూర్త టి కేశిరాజయ్య _ (పండి.పు.209) 

“= నేత్తాది రామయ్య 

జేరమ రాజయ్య air do 

మం సెద్దరామునిని 

సుంకర బిఠకయ్య సురీయ చమడయ్య 

శంకర దాసయ్య వెంక మంచయ్య 

బాపూరి బబహ్మయ్య బాచి రాజయ్య__” (పండ్సిపు.£8 7) 

అఖిల దేశాల పరుసలను పేర్కొంటూ ఆం[ధదేశ పరుసను చెప్పాడు. అందులో 

తాను మల్ల య్యను ఏఎపేటా కొలవడానికి వెళానని, చుక్కల పర్వతం ఎక్కు తానని 

చెప్తూ, ఆ దారిలో తామ ఏ ఏ శైవ భక్తులను కొలుస్తాడో నివరింఛాడు... 
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“శృంగి బొజ్జయ ను త్రమాంగవేళి 
సంగద బసవన్న శరణని కొలుతు, 

బండితారాధ్యు (శ్రీపతి పండితయ్య 
బండారు బసవన్న. బాయకకొలుతు 

శంకర దాసయ్య లెంక మంచయ్య 

బంకయ్య శివరాత్రి వెంకయ్య 

మోళిగ మాదెయ్య మున్నయ్య శరణు 

ది క్ గ J కోవూ | (బ్రహ్మయ్య గొగ్గవ్వ శరణు 

కిన్నర (బ్రహ్మయ్య కేశి రాజయ్య 

కన్నడ (దిహ్మయ్య గణ దాసి శరణు? 

బాచయ్య, సవదర నాచయ్య, బచ్చి 

బాచయ్య మడియాలు మాచయ్య శరణు 

సిరిగిరి మల్ల య్యశరణు___” (పండి,ప్ప. 248) 

సూరసాని కథలో భర్య లేని సమయంలో ఆమె పూర్ణాంలా జంగమారాధనలు 

చేస్తూ వై ధవ్యంలో కూడ శవ చిహ్నాలను వదిలలేదట. ఆందుకు విప్పలు 

కోపించి. రాజుగారికి విన్నవించగా బంధించమని ఆజ్జజారీ చేశాడట. ఆమెను 

బంధించడానికి విప పముఖుడు ఏిపులను, తలవరులను పిలిచాడట. అప్పుడు 

ద్విజులు, తలవరులు, తీర్చరులూ, (ప్రజలూ ఉన్నవిధంగానే వచ్చేశారట. ఆ వచ్చిన 

వారెవరో ఈ క్రింది విధంగా వర్గించాడు, 

"ము త్తలారులం బిల్యుడను నంతలోన 

సోమయాజుల పెద్ది రామనభట్టు 

దా మోదరప్పన వామన కూచి 
గేశన పెద్ది శాస్త్రీ కేమనఘడ 

వాశము మైలారు భట్లు పాధ్యాయ 
నప్పబ్ల పెది యంశమసూర బోతి 

౧ ద 

నస్సు కేశవుడు సంచనంబ మాధవృ(డు 
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MC TE 0 తుమ్మె 

యుషము వారి పెన్నాజలు గంప 
ర్స చు 

కృషమ్మ, యరగడ్త కేమన కూచి 
2) a 

(పర్య పరి గడు వారి కుప్పన యాజి వంగర 

(యగన వరక యజమ యుండి భాస్కర యొజ(గంటిి 
Ca RE ల మట జ 

మేడి చెట్టయి తన మిండ వ ల్లభుండు 

దూడగడ్చప్పన జ రాఘవుండు( దుడ్డు) 

(ఎ) నెత్తుగాలె తన యీ శ్వరభు (పండి, పు.80) 

ఏఏ ఇంటి పేర్లు గలవారు కరణీకములు చేసి చికకాలంగా ప్రసిద్ది చెందారో ఆ 

గణక వరులను గూర్చి కృతి రచిసానని వారి గృహనామాలను ఈ కింది పిధంగా 

చెప్పాడు కవ, 

కరణీక ముల గల్గు గణకవరులు 

గృహనామ ధేయముల్ కృతిగా రచించెద 

చిరకాలముగ సుహాసిద్దు లెన 

కర మొప్ప గుడి పల్లి గార్లపాడెనుముల 

డేల బోయిన సల్లి యేవూరు పతంగి 

యెడవ ల్లి యేదు నూరేర్పడంగ 

ముప్పవరపు వారు మొదలుగా పదిరెండు 

నామముల్లలవారు సేమముగను.__“(చాటు'ర,పు. 86). 

“నిశ్చ లెశ్వరులు నిరుపమభ కులు 

మంతి సింహులు నిడమ ర్తివారు 

నఖిల దిగ్వితుల నాది సంపద్వంతు 

(ఎన దారావారు ననుపమాను 
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లె న దురావారునటి చెన్నావారు 
యా గ్ ట్ 

మాబేటి వారును మండ విల్సి 

నారు నళ్యంవారు బ త్రివారును బచ్చి 

గోళ్ళవారును గొనకళ్ళవారు 
మన్నుగాగల శిష్యులు 800 మంది...” (సత్య. అవ,పు. 890). 

భాగవతుల నరసింహ శర్మ తమ భాగవతుల వంశాన్ని గూర్చి “శృగార సంధ్య 

అనే గంంధంలో ఇలా పేర్కొన్నాడు, 

పండిక _స్తవనీయ వై భవ (ప్రాభవ పొఢులు శ్రీ భాగవతుల వారు 

హృద్యానవద్య సద్విద్యా మహోద్యాన పొలకుల్ (శ్రీ భాగవతులవారు 

వితత వితరణ సం పీణితా| శ్రిత జన (పణుతులు శ) భాగవతులవారు 

సకల భూపాలక (పకటిత (ప్రఖ్యాత వైద్యులు __ 

ఆతుల సుమతులు (శ్రీ భాగవతుల వారు _..” (శృం,సం పు.శ). 

వురాణాలు చదివి వినిపించినందువలనో హరికథలు చెప్పినందువలనో వీరి పూర్వు 

లకు ఈ గృహనామం కలిగి ఉంటుంది. ఇదిపౌరుషనామం. 

పల్నాటి వీర చర్మితలో అనుగురాజు యాత్రకు వెళ్ళేటప్పుడు అతనితో 72 

గోతాలవారు, పన్నెండిండ్ర పద్మనాయకులు వెళ్ళారట. వారెవరో కవి ఇలా 

పేర్కొన్నాడు. 

“__అను పల్కులు వినియాత్మ బంధువులు 

అరుదెంచి రావేళ నారాజువెంట 

కోరి డెబ్బది రెండు గో(తాలవారు 

పరగ పన్నెండిండ్ల పద్మనాయకులు 

ఆవాల వారును నచ్యుతు వారు 

పె డిచుక్కలవారు పాలెము వారు 
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అల్లూరి మట్లూరి యాఖ్యల వారి 

ముతుసాని వారును ముయ్యూరి వారు 

కొండ విదుల వారు గోవిందువారు” (పల్నా.పుక్కపం. 

మనత 205-215) 

ఆనుగు రాజుతో ఈ కింది వారు వేటకు ఆయుధ హస్తులై వెళ్ళారటి.- 

--అడ్డక త్తులవారు, అరిగెలనారు 

చేక త్తి పిడిబాకు శరములవారు 

పచ్చబద్దల వారు బరి ఎలవారు.._” (పల్నా.పు. 40,పం888) 

నాయకురాలు నాగమ్మను గురించి చెప్తూ. 
pan 

పంటరెడ్డవారి పడతియు మరియు 

వీర జగారెడి వేడుక పుళి 
గట! G 

మేకపోతుల రై మేనకోడలు 

ఆరవెలి వారంప యనుగు కోడలును "అని పేర్కొన్నాడు. 

(పల్నా.పు.41; పం.812) 

మలిదేవరాజు కొలువు దీరగా ఆకొలుపుక్క విచ్చేసిన ఆర్మవె ఆరుగురి 

వీరులు వారివారి ఉచి౮ ఆసనాలను అలంకరించారట. వారు 

_మర్నాడు కొలువుండ మలిదేవరాజు 

చుక్కల గదిపె సుంకరి వారు 
Qe 

'రేలపూ గచ్చెపె 'రేణూరి వారు 

పొగడపూ గద్దెపె పోతుల వారు 

ఆవపూ గద్దెపై ఆణెము వారు 

'రేవనూళ్వారును రేచర్ల వారు 

పెడి చుక్కల పొలప రి వారలును 
మ అ 

ముత సాని వారును ముయ్యూరి వారు 
ననన న ననన! 
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ఆటూరి మటూరి యాఖ్యలవారు 
యమ ము న్ 

భావ జాకారులు బలమూరి వారు 

జివాల వారును అచ్యుతువారు 

కొండవిండావారు గోవిందు వారు 

పెద్దన్న సూర్నీడు 'పెర్నీడు మరియు 

గండు కన్నమయును కన్నమనీడు 

రాయన బోయని రాయసడవాలు 

పడవాలు తమ్ముడు బాలగోపన్న 

యాదిగ నరువది యార్వురు వీరు. _-”(పల్నా.పు.!4,పం. 

687-688) 

రాజుగారి కొలువులో ఊడిగం చే సున్న ము ప్పెముగ్గురు వెంకలు ఈ కి)ంది 

భాగంలోకస్పిస్తున్నారు... 

“_ _-కుంచ శ్రీరాముండు, గొడుగు మోగాయ 

'సంబువుల్ పశ్షైడి చండి వెంకాయ 

అతివీరు తెనట్టి యడప కేశవ దాసి 

కరతి త్తి మాచండు కావటి వెంక 

లెంక కాముండును లెంక మాచండు 

లెంక లింగాయము లెంక 'వేముండు 

లెంకన భీముండు లెంక మాదాసి--”(పల్నా,పు,88; 
సం.62_68) 

“_-_నజ్రావు పోతన్న నాగ బోయిండు 

పింఛము సీతన్న పిన్నబోయిండు 

గొరివి రామన్న కొండ బోయిండు 

తోడేటి సోమన్న దొర బోయిండు 
నిడుగాళ్ళ నినమ్మున్న నిడుద బోయిండు 
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మడగాళ్ళ మల్లన్న మాచన్న పోయి 

a a) ac) a “5 ఇ గ పెయ్యల పెన్నండు పెద్ద చబోయిండ (పు.207,పం. 

198.200) 

“__దూడకడుపు సోమన త వ లును 

కుడుముల గంగన్న కూర న! 
pees ఖీమన్న పులుసు ఏసు సుబ్బయ్య 

గుంటుకలిన్నయ్య కూచి మలిఖభె టు 

పెసరపప్పు అనంతు పెద్ది థొ టు గారు 

చతురు వేదుల వారి సర్వన థభౌయి 
ha) 

మొదలై న విప్రులు మునుకొని సగ (పు, 248; పం. 

818-880) 

“నర్మాల వారును నాయని వారు 

అనుమగంటి వారు అల్లము వారు 

చెవులవారు మది చిల్లర వారు” మొదలైన 

గృహనామాలు గలవారు నాయకులుగా గు ర్తి ంపబడ్డారు. పెన పేర్కొన్న ఆనేక 

గృహనామాలు ఈనాడుకూడా వాడుకలో ఉన్నాయి. ఈనాడు వాడుకలో ఉన్న 

కొన్ని గృహనామాలకు పూర్వపు రూపాలు కూడ కన్ని స్తున్నాయి. 

రాచిరాజుగారిచే రచింపబడిన సీసమాలికను రాచిరాజుగారి సీససూలిక ఆని 

స్నుపసిద్దంగా వాడుతున్నారు. పీకు వసిషగోత) త తియ కుటుంబాల ఇంభిపేర 
థి 0 టు | ఉం 

గూర్చి యీ సీసమా లికలో పేర్కొన్నారు. శాలి. 1406లో ఈ ససమాలిక రచించ 

బడింది. ఇందులోని ఇంటి పేర్లను చూద్దాం. 

“దండనాధులున్ను బాంధవుల్కు సామంతులు 

హౌజుదారులు పోటు_బంటునూను 

20) 
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అయిన తద్లో త్రజు - లల్లూరి వేంకట 

రాజూ సయ్యపరాజు _ రామరాజు 

మంతిన గ్నురాజు _ కంశేటి పెదరాచి 

రాజును, బాలాజు _ రామరాజు 

సిరిగూరి గురాజు __ చేకూరి దేవన 

పాలుండు కంచేర్ల _ పాటి తమ్మి 

రాశాగణి యుభయి _ రాజు భయ 59 జు 

సేరిచర్ల క్క భూ _ విభుడు పమ్మ 

రాజు వీంపరాజు - రావి పాటన్న పృ 

ధ్వీభర్త సరిపల్లై _ తిమ్మరాజు 

వెగేశసయ్య సృథ్వీనాధు( డడ్డూరి 

(శ్రీరంగరాజును - చెరి కువాడ 

కోన నృపాలుండు _ కూసమపూడి బ 

య్యపరాజు కోసూరి _ యమలరాజు 

నందేల కృషభూ  నాధుండు చెనువు 

కొండాధిపుడు పెద్ద -- గోపరాజు 

పవేళ్ళ సామంత - రాజు బంధుజనా? 

నవపద్మవనహాళి _ నంబిరాజు 

అయినముపూూడి రం _ గావనీ నాధుండు 

పొత్తూరి తిరుమల - బుక్కరాజు 

కూసపరాజుసు _ గుణరాశి మలాజు 

చెందు కూర య్యల _ దేవ రాజు 

వెలగనాట్యాహవ _ విజయిండు సరా౨జు 

ములగపాటి పెద్ద - బుద్దరాజు 

వాడిపలి కృష్ట - వసుమతి నాధుండు 
గ 

ఇందుకూరచ్చిరా _ జేం[ద విభుడు 
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సామంతపూడి కృష్ణమ రాజు, సకి నేటి 

తిరుమల వేంకట _ వరదరాజు 

గురిజాల విజయాంక _ కోదండ రామరా 

జెదె పలీ కుండు _ పెదిరాజు 
ర్య న యు 

కొలుకులూరన్న నృ - సకుంజరుం, డడాల 
a) 

గోవిందరాజును _. గోకరాజు 

కసున నృపాలుండు = గాదిరాజన్భప 

రాజు, నిసుకపల్లీ _ రామరాజు 

రు[దరాజును రామభద నృపాలు(డు 

నడిమిపల్లీ జగ _ న్నాధరాజు 
“కటా. 

వలిప ర్తి జగనృ _ పాలుడు, వేగిరా 

జచ్యుతరామరా క్ జపిభుండు 

బుద్దరాజు కొండ _ భూపతి గణపతి 

రాజు గొంకనరాజు _ రాజరాజు 

గోరింట 'పెద్దకు - మార రాజాగిణి 

పిన్నమరాజు పృ పు థి వరుండు 

ఆదిగానే(బది _ యాటు కుటుంబముల్ 

కొమురొందిను వశిష్ట వ గోతి మునకు re. 

(ఆంధ్రవి;సం. 0, పు.2701,-2708) 

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు చాటుపద్య మణిమంజరిలో ఇట్లు పేర్కొన్నారు, 
cé స్ట క్ లం ఉన బద 
ఒకొనొక భట్టు రాజీ (క్రింది విధమున ద్వాతింశన్మం|త్రిసిస మాలిక సు చెప్ప 

దొడంగనుగాని పూర్తి చేయలేక పోయెను. 

కీసమాలిక : 

“*భళిర రామయ మంతి భాస్కరామాత్యుండు నించారు నండూరు గుండమం డ్రి 

శివపాద భక్తుడు గ్రీకంఠ వెంగన్న (శ్రీనిధి యోకోటి నింగఠాజ్ఞు। 
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వేమ భూసతి మంతి మామిడి సింగన్నయెన్ననౌ బెండపూడన్న మంత్రి 

'మేకైన కొచ్చర్ల కోటకర్తము మల్లు స్తుతికెక్క వాడల తుక్కమంతి 

(పియమాడు నెజజాణ పెమ్మయ సింగన మహితుండు సింగన మంతి మాచ 

సర్వజ్ఞుడెనట్ట సర్వయ చిక్కన మ వ ప యాదిరాజు 

దీరుండు సాలువ తిమ్మన రేం దుండు, గురిజాల నాదెండ్ల గోపమం౦ శి 

(పధితికెక్కుచునుండు భాస్క_రామాత్యుండు మాన్యుండు కొండసరర్రి మాదిరాజు 

ఇల కొండవీటిలో వెలయు (వధానుండు భవ్యుండు బలభ దపాత్ర ఘనుడు 

కులముద్దరించిన గోపయ రామసపేరిమి తిరువెళ్ళ పెమ్మరాజు 

విస్తార సత్కీ- ర్తి విలసిల్లి వర్ణిల్లు విదితుండు నండూరి వెంగళయ్య 

కేవల పుణ్యుండు కేసయ రామన సుజనుండు శ్రీపతి సోమరాజు!” 

అని ముప్పెముగురు మం(తులను గూర్చి చెప్పారు. 

ధర్మనందన విలాసంతో గురాల వారి నంశాన్ని గురించి ఇలా పేరో. 

బడీంది. 

శ్రీలు వర్ణి ల్ల బిసిద్ద దానాలు ధ 

రంజేయు వారు గురాల వారు 

మేలు గురాలు వరాలు ముత్యాలు స 

రాలిచ్చువారు గురాలవారు 

పొల కీలందలాల్ మేలు బంగారు 

శాలూలంది నారు గురాలవారు 

వాలూనికే లనూబాలను గెలచి శ 

రాంజూపినారు గురాలవారు_._” (ధర్మనం. 1.68). 

అని గురాల వంశాన్ని గురించి వర్ణించబడింది. 

ఈళప్తా న్ధిక్త గోత విఖ్యాతుండాప సంభ 

స్ఫూతుడార్వేల పవిత్ర కుభుడు 
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నంది సింగామాత్యునకును, దిమ్మాంబకు( 

దసయుండు___ (పౌరి.ఆ.h, పు.124, ప.108) 

మొదలె న చాలా వంళాల వరనలు పలుచోన కన్సి సున్నా ౨. 
oan ర్ి he) అవాలి 

క్ పైన ఉదహరించిన వంశనామాలే కాక ఏనుగుల, పరర 0, నంది, 

పావురాళ్ళ మొదలైన జంతువుల, పక్షుల పేర్లుకూడా ణు ఇంటి పేర్లుగా 
కన్చి స్తున్నాయి. 

పారిజాతాపహరణ రచన చేసి పేరొందిన నంది తిమ్మన ఇంటిపేరు సంది. 

తిమ్మన “నానానూన వితాన వాసనల నానందించు సారంగ మేలానన్నాల్ల 

దటంచు-._.” అని ముక్కు మీద పద్యం చెప్పడం వలనే కాబోలు తెనాలి 

రామలింగకవి ముక్కు. తిమ్మనార్యు ముద్దుపలుకు అని హౌరుషనామం చేర్చి 
పొగిడాడు, ఇతని ఇంటిపేరు జంతుసూచికొదసి, గాామనామమని పరిళోధభల 

అభిపాయం. వీరి నివాసం “మైసూరు రాషములోని కోలారు మండలమందలి 
చికజల్లారం తాలూకా నంది గాగిమమని ఒక పరిశోధకులు తెలియజేశారు.” 

(క. యస్. కోదండరామయ్య, అష్టదిగజక వి సమాజంలో రాయల నాశ ౦చిన 

తొలికవి ఎవరు? పు. 6: _ 68, [8 /2) కాని కర్నూలు మండల౦”ని మహో 

నంది కేశ్రాన్ని బట్టి, వీరితో ఒకరైన మంట సింగయ, సింగయ గురువు ఆఘోర 
శివాచార్యుల నివాసం కడప మండలంలోని పుష్పగిరి అవడంచేం వీరు తెలుగు 

దేశపు కవులే అని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చని నిడదవోలు వెంకటరావుగారి 
అభిపాయం. మానవల్లి రామకృష్ణ కవిగారు క్రీడాఖిరామ. పీఠికలో “నంది 
సింగన'యు ఘంట మల్లయయు కలసి యార్వీటి తిమ్మరాజున కంకతముగా 

ras అని నంది మలయ, ఘంట సింగనల ఇంటిసేరను తారు 

మారు చేసినట్లు వేటూరి వారు ప్రబంధ రత్నావళిలో శే ఎరొ న్నారు. 

మేలైన గురాలను పోషించడం వలనో, వాటితో [కయ విక్రయాలు 
చేయడం వలనో * గురాల వంశం వారికి ఈ ఇంటిపేరు వచ్చి ఉంటుంది. 

పావురాళ్ళ తిమ్మానాయుణ్లి పౌంథ దేవరాయలు పావురాళ్ళ మీద కొలువు 

వుంచాడట. అందుకని ఇతనికి పావురాళ్ళ తిమ్మానాయుడని శే.రు వచ్చింది. ఇతిడ్లు 

ఆలం వెంకటపతి కుమారుడు 
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ఇంతేకాక చేమకూర, పుల్లగూర, పుల్లాకులు వంకాయల మొదలైన 

శాకాల'పేర్లు ఇంటిపేర్లు స్థానంలో చోటుచేసుకున్నాలు. “ఇంటిపేరు నసగా ఉన్నా 
కవిత్వంపసగా ఉన్నదని,” చేమకూర పాకాన పడ్డదని, “చక్కెర మడిలో 

అమృతం పారించి పండించిన చేమకూర” అనీ పండితులూ, కవులూ, విమర్శకులూ 

అసాధారణంగా [ప్రశంసించిన చేమకూ5 వెంకటకవి ఇంటిపేరు చేదముకూరివారు. 

సప్పు, నేతి మొదలెన ఆహార పదార్లాల పేరు కూడా ఇంటిపేరుగా 
మా. డు Cae ఛా 

కన్చి స్తున్నాయి. 

“కుప్పిగంతులు వె చుచు = గునిసియాడుచు 

పప్పు తిప్పొాభట్లు వచ్చె - పప్పు పప్పు యనుచు “ 

(యజగా; నరః (కవు 196). 

ఇంటి పేర న్నిటికి వ్యుత్సతు లు, పుటుక్క వంశచరిత చెప్పడం చాలకషం, 
ne) mm థు ఘు 

అందుకేనేమో __ 

“ఎన్నికోటుల ఇంటి పేర్లి లను గలవో? 

ఏ తదతి సంఖ్యనాఖ్యల వెందు కొరకో 9 

ఎప్పుడు పుటైనొ పరిణామ మెట్లు గనెనొ 

ఎరిగి ఇత మిత్హమను వారదెంత వారొ ? అవి 

మేరు సోమయాజుల నరహాోలుగారు ప్రశ్నించారు. (భా. 19465; మార్చి, 

ప్ప. 228288) 
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వ్యవహారంలో తెలుగువారి ఇటిసేరు - వర్గికరణ 
య 

ఆకరాలను బటి ఇంటిపేరను శాసనాలలో ఇంటిపేరు సాహిత్యంలో 

ఇంటి పేర్లు, వ్యవ హోరంలో ఇంటి పేర్లని స్టూఅంగా మూడు విధాలుగా విభబించ 

వచ్చు. చూ. పక, ప్ప, 16! వ్యవహారంలో ఉన్న ఇంటి పేర్ల ను దేశ భేదాలను 

బటి భారతీయే.ర భాషలలో ఉన్న ఇంటిపేర్లు, ఇరర భారతీయ భాషలలో 

ఇంటిపేర్లు తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు అని పూర్ణ [పకంణాలలో వరీకరించి 
a 

వివరించడం జరిగింది. భారతీయే౮ర భాషల్లో ఉన్న ఇంటిపేరు పాళ్చాళ్య 
(ag) ap) 

శాతుల్లో ఇంటిపేరు, మధ్యప్రాచ్య భాష్లో ఇంటిపేరు అని మూడు విధాలుగా 
7 2) ౧౧౫ ౧ 

విభచించబడాయి. ఇంగీషు, స్కాచ్, జర్మన్, జెక్ మొదలె నవి మధ్యపారిచ్య 
(a) ౮0౧ (pn 

భాషలుగాను (గ హొంచబడాయి. 
G 

ఇతర భారతీయ భాషల్లో ఉన్న ఇంటిపేర్త ను గౌడీయ భాషల్లో ఇంటిపేర్లు, 
ర్ య? (ag) ₹ 

దాివిడ భాషలలో ఇంటి పేర్ల ని రెండువిధాలుగా చేయడం జరిగింది. జెంగారీ, 

గుజరాతీ, మహోరాష్ట్ర మొదలైనవి గౌడీయ భాషా వర్షంలోనూ, తమిళ కన్నడ, 

మలయాళ భాషలు దా విడ భాషావర్గంలోనూ చర్చించబడ్డాయి. 

వ్యవహారంలో ఉన్న తెలుగువారి ఇంటీ పేర్లు గామనామసూచి వ్యక్తి 

నామనూవి, పారష లేక బిరుదనామసూచి ఆని మూడు విధాలుగా విఖబించ 

బడ్డాయి గాగిమనామాలే ఇంటిపేర్లుగా వాడుక పడినచోట గంధ విసరణ భీతితో 

గామనా మాలు ప్రకృత చర్చలో పరిహరించ బడాయి. 
ఖ్ 

ll, వ్యకి నామ సూచి ; 
అ 

వంశ మూలపురుమల పేర్ల మీదుగనో, ప్రసిద్ధులైన వారి పెర్లమీద ఏర్పడిన 

ఇంటి పేర్లన్నీ ఈ వర్షానికి చెందుతాయి. ఈ వర్గాన్ని మానవీయ, దె వికొలని 
౧ గ ౧ పలా 

రెండుగా విభచించవచ్చు. 

అ. మానపీయాలు : కేవలం నూసవుల నామాలకు సంబంధించినవి 

మానవీయాలు. ఈ విభాగంలో వంశమూల పరుమల పేర్ల మీద ఏర్నడ్డవి లేక 

పూర్వుల ననుసరించి ఏవ్ఫడ్తవి పిండిని బట్టి ఏర్చడ్డవి, తల్లి నిబట్టి ఎర్చడిసవని 



{60 వ్యవహారంలో తెలుగువారి ఇంటి పేరు_వరీకరణ 
ళం గట. 

మరలా మూడు విధాలుగా (పత్యేకించి చెప్పవచ్చు. అక్కినేని, అనపోజుః 

ఎరాాప్రగడ, కొన్మూరె, తల్లావ యల, మ స వాసిరాజు, విష్తుభట్ల 

మొదలె న ఇంటి పర్లు మానవీయ వర్గానికి చెందిన వీ. 

ఆ దెపకాలు :* మానవాతీత మెని శక్తిగల దేవతల షేర్లకు సంబంధించిన 

ఇంటి పెరు చ వికొలు. ఈ దైవిక భాగంలో కూడా రండు శాఖలున్నాయి. 

1. ముఖ్య దేపలలు, 2. కుది దేవతలు లేక స్తానిక దేవతలు. బాలాబి అనే 

ఇంటిపేరు వె_కశేశరుని నామం గనుక ఇది మొదటిశాఖకు చెందుతుంది. కాళ్ళి 

మహంకాళి పోతురాజు మొదలైన ఇంటిపేర్లు స్దానిక దేవతల సేర్హమీద 

ఏర్పడ వ. ఇవి రెండో శాఖకు ఉవాహరణలు. 
GG 

11]. పౌరుష తేక విరుదనామసూచి : 

ఏదో ఒక వ స్తువుతోనో, ఒక వృ త్తితోనో, ఒక సందర్భంలోనో ప్రసిద్ది 

చెంది ఆపేన్లే గృహనామాలుగా మారినవన్నీ పౌరుషనామాలు. రాజులచేతనో, 
పి సిద్దుల చేతనో, అధికారుల చేతనో పశంసించబడి గౌరవ సూచకంగానో 

బహుమతిగానో ఇవ్వబడిన బిరుదనామాలు కూడా ఈ వర్షానికి చెందుతాయి. ఇవి 

ఎనిమిది విధాలుగా వగ్గికరించబడ్డాయి. 1. ఆయుధసూచి, 2. కులనూచి, 8. జంతు 

సూచి, 4. వాద్యసూ చి, రీ వృక్షలతాసూచి, 6. వృ త్తిసూచి, 7. సంస్కృతిసూచి, 

8, ఇతరాలు, 

1. ఆయుధసనూచి : 

ఆడిదం, కటారి కటికల, కత్తి కాస్కె గుదె, (గుదే] తుపాకుల 
బందూకు, బాడిశె, బాణాల, సూరే మొదలై న ఆయుధాలతో సంబంధఠ కలిగిన 

వారికీ, ఆ ఆయుధాలతో పరాక్రమాన్ని చూపి ప్ర'ద్ధి చెందినవారికీ ఆ ఆయుధం 
పేరే ఇంటిపేరయింది ఇలాంటి పేర్ల న్నీ ఆయుధ సూచి కింద సూచించబడ్డాయి. 

2. కులసూచి: 

ఇంటి పేర్ల స్థానంలో కన్పించిన వేర్వేరు కులనామాలు కులసూచితలో 

చూపించతడాయి. ఉదా ; ఎరుకల్క కంచరి, కంసాలి, కమ్మ, కుమ్మరి, కోమటి, 

సల్ల, చాలీలి, జంగం. దలిజ, బాపన, బోయ, వడ్డ మొ వి, 



మొదటి భాగం {bl 

ఒక కులనామం మరోక కులానికి ఇంబసేషగా ఉండటం విషం, 

ఉదా: కాపు అనే కులనా మాన్ని సూచించే ఇంటిపేరు కమ్మవారిలో ఉంది. 

ఈ కులసూచితో అంంర్విభాగాలయిసి ఒంటరి కురుబ్క కూపపులి, జక్కుల, దేసటి, 

పంటరెడ్డి మొదలై స తెగల ఇంటి పేర్లు వేరుగా చూపించబద్దాయి. 

౨. జంతునూచి : 

జంతుసూచికి చెందిన భాగం జంతువులు పక్షులు, కీటకాలు సరీసృపాలని 

నాల్గు విధాలుగా విభజింపబడింది. 

ఆ. జ- తువులు : గృహనామ స్థానంలో కన్చి సున్న జంతువుల సర్లు 

ఇందులో స్వీకరించ బడ్డాయి, ఆయా జంతువులను పెంచడంవల్ల నో క్రయవిక్రయాలు 

చేయడం వల్లనో యీ ఇం టి పేర్లు ఎర్చిడి వుండవచ్చు. వీటిని పెంపుడు 

జంతువులు, ఆడవి జంతువులని మలా ఏభబించవచ్చు. 

1. ఆవుల, ఉడతలు, వ, ఎద్దుల, ఎనుముల, కంచిమేకల, కుక్కపిల్ల , కోతుల, 

గుల), గేదెల, దున్నపోతుల, పంది, పిల్లి, పోతుల, మేకల, మేకా 

మొదలై నవి పెంపుడు జంతువులు, 

11. ఎలుగుబంటి, కేసరి, నక్కల పులి, సింగం, మొదలై నవి అడవి జంతువుల 
పేరుగల ఇంటిపేరుగా [గ హించబడాయి. 

౧ ౧౧ Ga 

తా, పకి మూచి శ కం౦ంజుల, కారీ, కోడి, గువ్వల, చిలకొ, డేగల, నెమల్కి 

పిట్టల, బాతుల మొదలై నవి పఠులను సూచించే ఇంటి పేర్లు. 

ఇ, కిటదసూచి గ ఈ గా, ఎరఎచీమలు చలిచీమ ల, జోరీగల, తుమ్మెద 

మొదలై సవి కీటకాలకు సంబంధించిన ఇంటి పేర్లు, 

ఈ. సరీసృపాలు : చిలువ, జెరిపోతుల, తేళ్ళ, పాముల, దిన్లీ మొదలై నవీ 

సరీస్ఫపాల వర్గానికి చెందిన గృహనామాలు, 

21) 
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4. వాద్యసూచి - 

కిన్నెర, డప్పు, డోలు, తప్పెట, తిరుణాము, ధారా, బూర, మెల, వీణ, 

పఏరంగం, సన్నాయిల మొదలైన వాద్య విశేషాలు వాద్యసూచిలో చేర్చబడ్డాయి. 

ఈ వాద్యాలను తయారు చేయడంలోనో, కయ వికయాలు చేయడంలోనో 

వాయంచడంటోనో ప్రసిద్ధి చెందినవారికి ఇవి గృహనామాలుగా నిలిచినట్లు గా 

భావించవచ్చు. 

5, వృక్ష అతానూచి : 

వృక్షాల పేరు గృహనామాలుగాగల ఇంటి పేర న్నీ ఈ వరానికి చెందుతాయి. 
౧౧ య ny 

ఈ చెట్లను పెంచి పోషించడం వల్ల నో మరో విధంగానో ఆ ఇంటిపేరుగల 

వృ కంతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. శః వర్షం _ఆకుల, ._కాయల, కూర, 

_తీగలు, పుష్పాలు, ధాన్యవాచకాలు, ఆహారపదార్థాలు అని ఏడు రకొలుగా 

పరీకరించడం జరిగింది. 
కే. 

ఆ. _ఆరుల : ఆకుల పరపదంగా గల అవిశాకుల, కూరాకుల, చింరాకుల, 

పాలాకుల మొదలై న ఇంటిపేర్లు ఈ విభాగంలో చోటుచేసుకున్నాయి, 

ఆ. _.చాయల : కందికాయల, కొబ్బరికాయల, చింతకాయల, జామకొయల, 

నిమ్మకాయల, పుచ్చకాయలు మిరపకాయల, ములకౌా-యల, వంకాయల, 

మొదరైన గృహనాసూలలోని పలపదమైన. కాయలకు సంబంధించిన ఇంటి పేర్ల న్నీ 
వృక్షసూచిలో భాగంగా సరో గై బడ్ల్డాయి. 

ఇ _కూర : కూ పుపదంగా గల కొయ్యకూర, చేమకూర, తియ్యగూర, 

తోటకూర, పాలకూర, పుల్లకూర, బచ్చలకూర, మొద లెనవి కూడా గృహనామా 
లలో చోటుచేసుకున్నాయి. 

ఈ. _త్రీగలు ౩ గుమ్మడి, పుచ్చు వీర మొద్మలైన తీగల పోర్లుగల గృహ 

నాభూ లుకూడా వేరుచేయబడ్డాయి. 

శ. _పుషుసూది : పుస్నజాకికి చెందిన కలువల, చామంతులు జాజుల 
పుష్పాల, , పూల, పూవుల, మల్లిక మల్లెల మొగలి, సంపంగి, మొద లైన 

శాల్రటి పేర్లు కాడా ఉన్నాయి. 
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క్ర. ధాన్యవా చకాలు : అలసంద, ఆళ్ళ, కందుల, కొర, జొన్నల, 

ధనియాల, నువ్వుల, పెసల, రాగుల, శనగల, సజ్జ మొదలై న ఇంటిపు వలన 

వారి పూర్వీకులు ఆ పేరుగల ధ్యానాన్ని ఎకుుపగా ఉత్పతి చేనినవాలో లేక ఆ 

ధాన్యంతో వ్యాపారం చేసిగవారో అయివుంటారని ఊహించవచ్చు 

ఎ. ఆహార పదార్ధాలు : అన్నం, గంఎ నేతి, పచ్చిపులుసు, పప్పు, బువ్వా, 

రొసైల, సంకటి, సాపాటి మొదలైన ఇంటి పే పెర్లు ఆహే5 పదార్తాలను నూచి స్తు 

కము ఈ సవార్జాలను వండి వ్వ గంచడంలో (ప్రావీణ్య 10 కలవారో లేక పీతితో 

భుజించేవారో కావచ్చు ఈ విభాగాన్ని పిండివంటలు _కూటి ప పదంగా కలవి 

అని రెండుగా విభజించవచ్చు, 

1 పిండివంటలు : ఆవడ్క కుడుముల్కు గార్ల, బూరె (ల, వడ, వడియాల 

మొదలై న ఇంటి సర్లు పిండిపంటల విభాగంలో చేరురాయి. 

Il. _కూటి ; ఆరెకూటి, కురుకూటి, జొన్నకూటి, వట్లకూటి, వరికూటి 

మొదలైన కుటుంబ నాసూలు _కూటి పుపదంగా గల 

విభాగానికి సంబంధించినవి, 

6. వృత్తిసూచి : 

వ్యక్తుణ చేస్తున్న వృ త్తిసనుసరించి వారే వృత్తి చేస్తున్నారో అదే 

ఇంటిపేరుగా నిలిచిపోయిన సంఘటనలు కన్చి స్తున్నాయి. ఈ ఇంటిపేరు గలవారు 

పి) సుతం ఈ వృత్తిలో లేకపోవచ్చు. కాని వారి పూర్వీకుతెవరో ఆ వృత్తిలో 

(పసిద్ధిచెంది ఉంటారని భావించవచ్చు. అంగిరేకులు అడప్కా అవసరాల, 

ఉపాధ్యాయుల, కిరణం, తలార్కి తాపీ, పూజారి, మోతాదు, రజకం, రాయసం; 

విన్నపాల, వేగుల, సుంకర (రి మొదలెన గృహనామాలు వృత్తిని సూచిస్తు 
న్నాయి. వృ త్తిసూచిలో వృత్తి పరికరాలను మరో విభాగంగా చూపవచ్చు. 

అ. వృత్తిపరికరాలు : వృత్తు లకు సంబంధించిన పరికరాలను తయారు 

చేయడంవల్ల నో, పంపిణీ చేయడంవల్ల నో గృహనామాలు ఏర్పడియుండవచ్చు. 
ఉవాహరణకు కొడవలి, గుంటక, గొడ్డళ్ళ, నాగళ్ళ, పలుగు, మడకల, రొంపాల, 

లికి». సమ్మెట మొదలై న వృత్తి పరికరాలు ఆయావ్య క్తులయొక్క_ వృత్తు లతో ను, 
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వృత్తి పరీకరాలతోను వారికిగల సంబంధాన్ని సూచినాయి. వీటి వ్యుత్స తి 

వివరణలు ఆయా ఇంటి పేర్ల ఆరోపాల కింద చూడవచ్చు. 

జ 7. సంస్కృతి సూచి : 

వేదశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాన కళలు అన్నీ సంస్కృతీ విభాగానికి చెందిన వే. 

అ. వేదం $; అవధానం, ఘనాపాఠీ, చతుర్వేదుల, (తివేదుల, ద్వి వేదుల, 

పన్నాల, భాష్యం, వేదం, వేదాల, వేదుల, (శ్రీభాష్యం మొదలై న గృహనామాల 

వల్ల ఆ ఇంటిపేరు గలవారు వేదవిద్యాభ్యాసం కలవారని తెలుస్తుంది. వ్యక్తి 

నామం మీద అవధానపదం చేరిన ఇంటి పేర్లున్నాయి. ఉదా . చకొవధానుల 

మాణిక్యావధానుల. వ్యక్తినామంపె ద్వేదుల చేరగా అప్పాద్వేదుల అన్న ఇంటి చేరు 

ఏర్పడింది, 

ఆ. శాస్త్రం ; జ్యోతిషం, వ్యాకరణం అని శాసానికి సంబంధించిన ఇంటి 

సేరను విభ భవంచవచ్చు. 
౧౫ 

1. జ్యోతిషం : జ్యోతిశ్శాస్త్ర పారంగతులై , జ్యోతిషం చెప్పి పేరుగాంచిన 

వారికి జ్యోస్యం వారనీ, జోస్యుల వారనీ, జోస్యుల పదం 
వ్యక్తినామాలపై చేరగా తిప్పాజోస్యుల, తిమ్మాజోస్యుల అన్న 

ఇంటి పేర్లు కూడా ఎర్చడ్డాలు.. సాముదిక శాస్త్రం తెలిసినవారికి 

సాము[దికం వారనీ ఇంటి పేర్లున్నాయి. 

If, వ్యాక ర ణం ఇ “వ్యాకరణం” వైయాక రణం, అనే ఇంటి స్పర్ష వల్ల వీరు 

వ్యాకరణ శాస్త్ర పాండిత్యమో, జోధనమో కలవారని 
చెప్పవచ్చు. 

ఇ పురాణం: పురాణం, భాగవతం మొదలై న ఇంటి సర్లు ఈ వర్గానికి 

చెందిన వీ. పురాణం చెప్పడం వలన (ప్రసిద్ది జెందిన వారు కంత్ అలానే 

“భాగవ రానికీ వ్యాఖ్యానం రాయడంవ ల్ల" భాగవతం అన్న ఇంటిపేరు ఎచ్పుడింది. 

ఈ. ఇతిహాసం * భారతం ఆనే ఇంటిపేరు ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పుకో 

వచ్చు. భారత గంధాన్ని చదివి వీన్సించడంలో నో i వ్యావ్యానించడంలోనో వని 

వ్లాందోసన్లారు కనుక సీరు “భారతం? నారు, 
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ఉ. కళలు: సంస%తి సూచిలో భాగమైన కళలను కవిత్వం, సంగీతం, 

విగ్రహ నిర్మాణం, చిత్రకళ ఆని నాలు విధాలుగా విభజించవచ్చు. 
fy 

1 కవిత్వం : కవి, కవిరాట్, ఘోరకవి, చి తకవి, దిట్టకవి, _ నిదానకవి, 
నిమిషకవి, (ప్రబంధకవి, [పొథకవి, బంధకవి, మధురకవి, 
వార్తకవి, శృంగారకవి, మొదరై న ఇంటిపేరు గల వారి 

పూర్వులు అయా కవితారీతులలో దిట్టలని ఊడహాంచడానికీ 

ఆస్కారముంది. 

1. సంగీతం : ఘనం, పల్ల వి, రాగం, సంగీతం, మొదలైన ఇంటి పేర్లు 

ఆ గృహనామకులకు సంగీవంలోగల (పతిభను చాటుతున్నాయి. 
తోడి మొదలై న రాగాలపేర్లు దూడా యింటిపేర్లుగా చెలామణి 

అవుతున్నాయి. వీణ, సన్నాయి, మున్నగు కొన్ని సంగీత 

పరికరాలే ఇంటిపేర్లు శా చెలామణీలో ఉన్నాయి. 

1. శిల్పననిర్మాణం ; శిల్పవిద్యవ సంబంధించిన ఇంటి పేర్లన్నీ శః వర్గానికి 

చెందుతాయి. ఉదా: శిల్పాల 

17. చిత్రకళ  : “చికారు సంస్కృత చిరకార శబజవంగా [పాకృతంలో 
pa ఆన స్స ౧ (5 లి 

ఏర్పడ్డ “చిత్రాల” దీనికి మూలం, ఇది చిత్రకళకు సంబంధించిన 

ఇంటిపేరే. ఈ గృహనామం కలవారికి చిత్రకళలో గల 

ప్రవేశం స్పష్టమౌతుంది. ఇప్పటివారికి చిత్రకళలో ప్రవేశం 
లేకపోయినా వారి పూర్వీకుల వలన ఆ గృహ నామం అలా 

నిలిచి పోతుంది. 

Ve కళా[పదర్శనం : కూచిపూడి భాగవవ (పదర్శనాలు తరరరాలుగా వృ తిగా 

చేపట్టిన (పయో కల కుబుంబ నామం 'భాగవతుల' గా 

రూపొందింది. భాగోతుల బుచ్చిగాడు చాటువులలో (ప్రసిద్దుడు. 

టొమ్మలాటలు పదర్శించడువల్ల 'బొమ్మలాటి యింటి పేరుగా 

నూరింది, 
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8. ఇతరాలు ; 

ఇతర విషయాలకు చెందిన భాగాన్ని శరీరావయవ సూచి, లోహసం బంధులు, 
పంచభూతాలకు సంబంధించినవి, దేశలేక భాషాసూచి, నివాసస్టలనూచి అని ఐదు 

విధాలుగా విభశించవచ్చు. 

అ. గరీరావయవ సూచి : శరీరావయవాల విశిషతగల వ్యక్తులకు సంబంధించిన 

కంఠం, గడ్డం, చెవుల, పొట్ల, బుర్ర, బొజ్జ బొడ్డు, ముక్కు, మెడ, మొదలైన 

సెర్లు ఇంటి సేర్లుగా కన్చి సున్నాయి, ఇంతేకాకుండా శరీరావయన లోపాన్ని 

సూచి స్తున్న ఇంటి పేర్లున్నాయనడానికి కరి, కుంటి, గుడ్డి, నంగి, నత్తి, మూగి 

మొదలై న ఇంటి పేర్లే ఉదాహరణలు. 

ఆ. లోహనంబంధనూచి : లోహ సంబంధసూచిని లోహాలు ఆభరణాలు అని 

రెండు విధాలుగా విభజించవచ్చు. 

1, లోహసూచి : ఇతడి, కనక, బంగారు, రాగి, సువర్ణం మొద, లెనవి లోహోలకు 

సంబంధించిన ఇంటి సేర్లు. ఈ ఇంటి పేర్లవ లన ఆయాలో హోాలతో 

ఆ ఇంటిపేరు కలవారి కున్న సంబంధం తెలు స్తుంది, 

1... ఆభరణ సూచి , అందెలు కంకణాల, కడియాల, గజైల్క గాజులు బంగారు, 

ముక్కర, ముంగర, మురుగు, మువ్వల, మొదలైన ఇంటి గ ర్లు 

ఆభరణాలను సూచి స్తున్నాయి. 

ఇ. పం“భూతాలు : నేల, నీరు, నిప్పు, గాలి, నింగికి సంబంధించిన ఇంటి 
పెర్లు పంచభూతాల వర్గానికి చెందినవి, 

1, పృద్వీ మొదలైన భూసూచిని తెలియజే సే ఇంటి పేర్లున్నాయి. 
ముల | ౧ 

11. ఊటాా కొలవ, కొలను, గంగా, చెరో, జలధి, తీరం, మడుగు, లంక, 

సముద్రాల మొదలైన ఇంటి పేర్లు జలసం బంధమెనవి, 

111. అగ్ని మొదలై న అగ్నికి సంబంధించిన ఇంటి పేర్లున్నాయి. 

lv గాలి మొదలై న వాయు సంబంధమైనవి కూడా ఇంటీ పేర్లలో చోటుచేసు 

కున్నాయి. 
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౪7. ఆకాశం, చదల మొదలై నవన్నీ పంచభూతాలకు సంబంధించిన వే. 

చ, దెశ/ భామా ఘూవె. అంవంర, ఆరె, కన్నడ, గుజరాతి. తెలుగు, మరాటి 

మొద స దేశ లేక భాషా సూచి గృహనామాలు ఇంటి పేర్లుగా నిలిచిపోయాయి. 

వీరి పూర్వులు ఆయా దేళభాగానికో లేక భాషకో సంబంధించిన వారు 
అయ్యుండ వచ్చు. 

ఊఉ. నివాననల నూ నివాసస్టల స్వభావాన్ని సూచించే ఇంటి పేర్లను 
థి 

రెండుగా వర్తీకరించవచ్చు. 1, _ఇంటి పరపదంగా కలవి, 11. మీద 

పరపదంగా కలవి. 

1. _ఇంటి : వ్య లు నివసి స్తుస్న ఇంటి నిర్మాణాన్ని బట్టి, నిర్మాణంలో 

ఉపయోగించిన సామగినిబటి, ఇంటినిర్మాణానికి ఉపయోగించిన 
సలాన్ని బటి ఏర్చడిస ఇంటి పేర్లున్నాయి. ఉదా ఫా కొ రింటి, 
© ఠు ౧ wr.) 

గారింట చిన్నింటి, పాతింటి, మిద్దింటి మెరికింటి మెదలై నవి, 

దొడ్లో, నడిమింటి, మూలింటి, యింటి మొదలైన ఇంటి పేర్లు 

నివాసాల ఉసికీన్తి దిక్కులను సూచి సున్నాయి. 

ఓ మిన * కొండమీద, పొటిమీద, మిధైమీద మొదలై న ఇంటి పేర్ల వలన 

నివాససల స్వరూప స్వభావాలు న్య కమౌతున్నాయి. 
(యి జాలీ 

ఊ. గో[తనామ)= ఇంటిపేరు పరస్పరంగా మారడం : (బ్రాహ్మణులలో 
సప ఇతర వర్ణాలలో బుషి గోత్రాలు కన్పించవు. ర బుషిగో(త నామాలు 

విస్మృృతాలయ్యాయనో. విసర్గించబడ్డాయనో కొందరంటారు. ఏది ఏమైనా 
(బాహ్మణేతరులలో గోతునామాలు గృహానామాలు పరస్పఎం వినిమయ 

మౌతుండడం అనేకోదాహరణలనుబట్టి గమనించవచ్చు. ఇందు ఏదిముందో ఏది 
తరువాతో తెలియదు. ఇలాంటి ఇంటి పేర్ల కు కొన్ని ఉదాహరణలు : అక్షింతల 

అబ్బూరి, ఆలమందల, ఆవాల, ఇనగంటి, కంచర్ల, కస్తూరి, కాకర్ల, కాగితాల, 

గుంటూరి, గొ, రెల, చింతలపూడి, జిల్లేశ్ళ, టంగుటూరి, తాస్ఫృర్కి తోకల, 

నాదెండ్ల, నాయినేవి, నీరుకొండ, పావులూరి, పువ్వుల, పేరాల, మదఘంచి, మల్లె 
పూవుల, రాజనాల, రావి, విప్పర్ష మొదిలై నవి. 
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గృహనామాల న్య కి నామాల ఆనుపూర్వె 

తెలుగు వారిలో వ్యక్తినామానికి ముందు ఇంటిపేరు చేర్చబడుతుండడం 

సర్వసాధాంణం. ఇంటిపేరు _వ్యక్తినామం 1. పట్టపుపేరు _ ఇలా పెట్టుకొనే 

ఆచారం ఆంధు*లది. సట్టపు పేరుకు అందరూ [ప్రాధాన్యాన్ని ఇవ్వక పోయినా ముందు 

ఇంచీపేరు, ఆత ర్వాత వ్యకినామం చేర్చి వ్యవ హరించే పద్దతి అలవాటులో ఉంది, 

కొందరు తమపేరు తరువాల ఇంటిపేరు చేర్చుకోవడం ఇటీవలి అలవాటు వివిధ 

వివో సంసలలో, ఇతర కార్యాలయాల్లో ఓటర జాబితాలో వ్యకి నామం 
@ ౧౧ 4౧౧ ౧౧౦ మదీ 

తరువాంనే గృహనామం చేర్చడం మామూలయింది. 

పాళ్చాత్య దేశాలకు వలస వెళ్ళిన వారూ, వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినవారూ, 
Fe Wi మ పాళ్చాత్య సంప్రదాయానికి లోనై నవారూ వ్యక్కినామం 1 పట్టపు పెరు _[ ఇంటి 

సేరును వాడుతున్నారు. ఉదా _ ఎన్. ఆర్, మేదరమెట్ల : మేదరమెట్ల 

హనుమంతరావు; ఎచ్. ఆర్. పిన్నమనేని : పిన్నమనేని నరసింహారావు; 

ఎస్. ఎన్. కిలారు : కిలారు శ్రీమన్నారాయణ; ఎస్. ఎన్. ఎమ్, గొర్తి; 
గొర్తి నస్యనారాయణమూ ర్తి; వి. ఆర్. నార్ల : నార్ల వెంక కేశ్వరరావు, ఇలా 
కొందరు వ్యక్తినామాన్ని సంక్ష స్తీకరించి. ఇంటి పేరును పూర్తిగా వాడారు, 

మరికొందరు వ్యక్తి నామాన్ని ఇంటి పేరును పూర్తిగా రాసుకున్నారు. 

ఇందుకు ఉదా :.__ తిరుపతయ్య తేళ్ళ. సుబ్బారాయుడు కడస: శామ్యుయేల్ గుడిసె. 
కక 

నాటికీ, నేటికీ, తెలుగు మాతృభాషగా కలిగ కొన్ని దశాబ్దుల కత మో 

లేక శతాబ్దుల క్రిత మో తెలుగుదేశం నుండి తమిళ కరాట మ హారాషోిద్యన్య 
రప లు 

భాషా వ్యవహార (ప్రాంతాలకు వలసవెళ్ళి స్థిరపడ్డ తెలుగువారి ఇంటి షేర్లలో మార్చు 

అంతగా లేకపోయినా, ఇంటిపేరు, వ్యకి శే వేరు స పౌర్యాపర్యంలో విసర్యయం 

కన్చి సుంది. ఉదాహరణకు కరాటక సీమకు , చెందిన గుల్బరా వా సవ్యులె న అటో వా a aur.) రల 

పూజారి అన్న ఇంటిపేరుగల రామప్ప కుమారుడై స వెంకప్పళిని సూచించడానికి 

వెంకప్ప రామప్ప పూజారి అని వ్యక్తినామం + తం డి"ే ఎరు మ్ ఇంటి పేరుతో 

గ్యమ్రవగించడం కద్దు, at ఇంటిపేరు వాడుక బొత్తిగా మరుగున “పడి 
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వాస్తవ్యులైన పూసపాటి కుమార స్వామిరాజా అచ్చంగా తెలుగువారు. వారి రండి 

"పేరు నల్లయరాజా. వాడుకలో కుమారస్వామి రాజాగారిని యన్ .కుమార స్వామిరా జా 

అం పే నల్ల య రాజా కుమారస్వామిరాజా అని స్తిర నడి ఇంటిపేరు ఎగిరిపోయింది, 

పాళ్చాత్యులలో ఇంటిసేరుకు బదులు వాడే తండ్రిపేరు వ్యక్తి నామానికి 
చివర పెపుకోవడం పరిపాటి. ఇదే సంప్రదాయం ఇతర భారతీయ భాషా 

(పాంతాలలోకూడ ఉంది (ప్రత్యేకంగా ఆర్యభాషా శాఖలలో కన్సి స్తుంది. తెలుగు 

తప్ప మిగిలిన (ద్రావిడ భాషల్లో కూడ ఈ పద్దతే అమలులో ఉంది. తెలుగువారిలో 
తల్లిదం డ్రుల పేష్టు ఇంటిపేర్లు స్తానంలో తక్కువగా కన్చిసాయి. 

ఇంటి షోను సంక్షి పంచేసి రాసుకునే అలవాటు తెలుగువారిలో ఎకువ గా 

ఉంది. ఈపద్దతి మూడు రకాలుగా కన్చి స్తుంది. l. ఇంగ్నీషు లిపిలోక్ మార్చగా 

వచ్చిన వర్ణాలతో 2. తెలుగు లిపిలోకి మార్చగా వచ్చిన వర్ణాలతో 8. ఆంగ్లమో 

తెలుగో తెలియని సందిగ్గవర్గాలు కలవి. మొదటి వర్గానికి చెందిన వానికి 
ఉదాహరణలు : ఎ. సాంబశివ రావు (ఆవుల, ది, రామచంద్రరావు (బర్రె, 

సి. రామచంద్రరావు చిరుమామిళ్ళ, డీ. భాస్కర రెడ్డి (దువ్వూరి, జె. సూర్య 

నారాయణ (జాసి, ఎల్, రామచందరావు (లక్కరాజు: ఏ. రామచం దచొదరి 

(వంకాయల పాటి స న. కృష్ణ (వాసిరెడ్డి) మొదలై న ఇంటి పేర్లలో 

ఇంటి పేరును సంక _ప్రీకరించి ఆంగ్ల లిపిలో సూచించడం జరిగింది. వారి పూ ర్తి 

ఇంటిపేరు కుండలీకరణంలో (ప్రదర్శించబడింది. 

ఇక రెండో వర్గానికి చెందినవి. కొందరు వారి ఇంటి పేరును ఆంగ్లీ కరించ 

కుండా తెలుగులోనే సంక్షి ప్రకరించి వాడుకుంటున్నారు. 

ఉదా ;- ఊ. లక్ష్మీకాంతమ్మ, (ఊటుకూరి); ఆ, నొ. దాసు (ఆదిభట్ల, 

మరికొందరు తమ ఇంటిపేరును సంక్షి ప్తీకరించినా అది ఆంగ్ల మో 
తెలుగో తెలియని స్టితి ఉన్నాయనడానికి ఉదాహరణలు ; ది, రామరాజు 

(బిరుదురాజు); సి నారాయణరెడి (సింగి ర్ట). 
G G 

కొంతమంది ఇంటి పేరుతో పాటు వ్యక్తి నామాన్ని కూడా కలుపుకొని కొ త 
సరు చమత్క్శతికోసం సృష్టించడం కన్చిస్తుంది. ఉదా :. జరుక్శాస్ర్రి 

22) 



ఆలసూప్రైం రుక్కిణీనాధ శాస్త్రి; రాపిశాక్రి : రాచకొండ పవిశ్వనాధళొస్త్రి ; 
ome ల. 

పసురాయలు. వదాది సువ్వ్బారాయలు; వానువాసు : వావిలీకొలను సుబ్బారాపు; ఈ 
తారా ల నాకాణావన్తు ననన 

ఉచాహిరణలో ట్ర నీటు కలపి ఇంటిపేరు. పిశ్యసత్యనారాయణ ఆని విశ్వనాథ 
aa) ధా 

సత్యనారాయణగ రి పేరును, ఇంటి పేరును కలగాపులగం చేయడం శ్రీ శ్రీ గేయాల 
నూత్న భణ తి. 

ళన ఎవి p ఇ | అదు ge = తెలుగు దశంటోని ———— సాధాంణంగా వారి తెగ నామౌలై స 

గమనించవచ్చు. ఉదా; జేక్ మస్తాన్, షక్ కయ సుభానీ సయ్యద్ 

జాసాహెబ్ మప రః ఎపి, కొని పీరిలో కూడ్ పృ తిని 
a 

బటి ఏర్చవ త మంటినూనె పీకుసా హెబు. మంటినూనె అంే 
సనాం.లు. కిరసనాం.లు వ్యాపారం చేసాడుగ నుక ఈ ఇంటిపేరు వచ్చింది. 

— 

ఆలానే బేపారిప్పు సుల్తాన్ సాహో ట్ . చెపారపు అం కే వ్యాపారపు అనీ ఆ ఆరం. 

వ్యాపారంచే నే సేవ డు గనుక సుల్తాన్ సొహేౌబ్ కు ఇది ఇంటిపేరుగా నిలిచింది. ఇది 

సాధారణ వాడుక. ఇప్పుడు [గామ నాసూలే ఇంటిడే పర్లుగా స్టిీరపడడం మహామ్మ 
పీయులలో కూడ కన్సి సుంది. ఉదా ;. పెదకూర పాటీ ఆదుంసాక కుజ 

"తేలుగు దెనంలోని ఆడివాసులలో కంటి 

ఆదివాసులతో (పతీజాతిలోను ప కుం ప ఒకొక). ఇం లా 

"సలు (sept) ఉంటుంది, సామాన్యంగా ఒకి జంతువు పేరుగానో, ఒకచెటు పే 
(oe) 

గానె వుంటుంది, ఊవా:_ నక్కల, గుజం, పాములు హామిత్తి మొదలై వ చ 
థం 

ల్లో 

షె 

al i 

చొట ఈ గృహనామాలు నిరివవసునులుగా కూడా ఉన్నా .౨. ఆయా ఇంటిపేరు లి టి అజ 
aa) 

గల కుటుంబాల యెక్క. పూర్వీకులకు ఆపేరుతో ఉన్న వృక్షంతో గాని, మరి 
ఇతర వ స్తువులతో గాని యేదో ఒక సంబంధం ఉందని బెస్పుకుంటాకు. వాటిని 
అపఢుగల కుటుంబం వారు అతి గౌరవంతో పూజించేవారు. జంతు వెత చంపరు. 

ర దాన్ని భక్షీంచరు. చెట్లను నరకరు, ఈ సంప్రవాయం ఆ సైంలియ 

ఉల్రర అమెరికా, ఆ ఫికా జాతులలో కూడా ఉంది ఒకే ఇంటి పేరుగల poe 
తో వివాహసంబంధాలు చేయరు “ఈచెటు ‘Toicms’ అనియు వానియందు 

పష్మకంగల జాతులు ‘TOotemistig నయ అనియు అం గ్నమున వ్యపెహిరీంస 

బిడచున్న పి" (3 విజ్ఞాన, స.సం. 2) 



మొదటి భోగం 
17] 

“కోయలు సవరలు, థోండులలో సామా.5 నిర్మాణం కుదురు వరశే, 
మేక వలా గుం, తోకల, అరటి గుండం, కం" ముదర కుదురుల పేర్చే, రం ఆకుదుగుడే పేరే ఇంటి పేపగాను కత టుందిో (ఆం ధులసంస్కృతి, చరిత్ర. పు.4!). కుదురు అనేది నామల: జ న చె ది. వివాహోలను ధృవీకరించడం; 

భు సదూజంలో ; సమైక్య భావాన్ని ధృఢ పరచడం | దీని వధాన బాధ్యతలు, (ప్రతికుదురుకూ 
ఒక పు గొర్వుపురువముడుంటాడు * దానికో ఉపనామం ఇంటి పేరు ఉం౦ంంది, పోగల, 
వెంట్ల, గురుంట, చింతల, గొల మొద ౮౩4వ సాలాంచ (పొంతంలో రన్చించే (a ne) oe) ఉం 

కొన్ని ఇంటిపేరు, 
ల 

“శాతవాహన, bo శాతకరి అనేఏ ఆదటినికుల కో కుదుర్హ సని తఈసురిది, 
శద అంపే గు “ర కన్ హార్ కొ అంపే వొడుకు, ముండా భా చందిన ep 
రెండు పవాల సమ్మేళనము కా, సా కర్త లేక శాతవాహు. అంపేగు = కులడేవతగా 
గల కుదురు అన్న మాట” అని sees అనే వంశనామం గురించి ఆం ధుల 
సొంఘిక చరిత్రళో కంభంపాటి చేరా గ్రాన్నారు. 

అరటి ఇంత, గుండం గుం, తోట, నూ మేకల, సవరం 
మొద లవి చెంచులతో ఇంటిపేర్లు (సి.టియస్,ఐ.11; ప, ఏల్, 

అందోజల్క ఆవులు ఉ ఉయ్యాల్క కటారి కంపు రాసగ గజ్జల, తోక, దాసరి, 
పూల, బండి, మొగలి, రాగుల, సము; దాళ మొడ లె" ఇంటే ఎర్డు ఉప్పుఎరుకలలో 

నూ 
కన్చిస నున్నాయొని ఎంటియస్.ఐ. 11, ప్ప, 452, 

అగ్నీ, అలిగ్కె అందర = bం0th, ఆనె, ఆరతి = అవ్వు ఉంగరపు చండ 
చిన్న చేలు=తేలు, పుట్ట, బండి, మల్లి, సూర్య మొదలైన ఇంటిపేర్లు కురుబిల్లో 
ఉన్నాయని సి.టి,యస్.ఐ. [ఇ పు. 142. ఈ ఉకరాహ = తలి వల్ల ఇంటి పేక 
గల (పాసేనల్వం తెలుస్తుంది. 

= ఉన్న ఇ-టిపేగ్గ మార్పులకు గల వివిధ కారణాలు : 

టిపేరు ఏర్పడడానికి ఎన్నికారణాలున్నా చ మార్చులకుకూడా దాదాప 
అన్ని కారణాలూ దోహదంచేస్తాయి, 



172 వ్యవహారంలో తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు... వర్గీకరణ 

1. పెళ్ళి అయ్యాక స్త్రీల పుట్టింటి పేర స్తానంలో మెటిన ఇంటిపేర్లు 
రు ne) థు ర్ గం 

వచ్చి నిఖసాయి. ఈ విధమైన ఇంటిషేర్ణను నాలు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. 

1. వివాహం తరువాత మార్చుకొన్నవి. 2. మార్చుకోనివి, 8. రెండూ వాడినవారు 

ఢీ. రెండు ఇంటిసపేర్లూ తీసేసినవారు, 

1. మార్చుకొన్న ఇంటిపేర్లు : (పాయికంగా (పతి తెలుగింటి ఆడబడుచు 

ఇంటి పేరులోనూ ఈ మార్చు కన్ని స్తుంది. 

ఎ. బండారు అచ్చమాంబ (1878 నా 1906) కొమరాిజు వెంకటప్పయ్య గాది 

పుతిక బండారు మాధవరావుగారి ధర్మపత్ని అయ్యాక బండారు 

ఆచ్చమాంబగా మార్చుకోవడం జరిగింది. 

బి గొడేవారి ఆడుబడుచు సుభ దయమ్మ( 19 th ర) వివాహం తరువాత మదినె 
సు భడదయమ్మగా మారారు. 

ee అబ్బూరి సుబ్బారావుగారి పుత్రిక కొటికలపూడి రామారావుగారి భార్య 

అయిన తరువాతనే అ తవారింటి పేరు స్వీకరించి కొటికలపూడి సీతమ్మ 
(1874-1086 గా (ప్రసిద్దిచెందారు. 

డి నాళం నారి ఆడుబడుచు, రాజమం।డి వాస్తవ్యులు నాళం కృష్ణారావుగారి 

కుమా రై అయిన లక్ష్మీకాంతమ్మ బాప ట్ల వా స్తవ్యులెవ ఊటుకూరి 

ఉపేంద గుపాగారి భార్య అయిన తరువాత ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మగా 
మారారు. 

2, మార్చుకోని సంఘటనలు : సాంఘిక రాజకీయ సాంస్కృతిక 

రంగాలలో సేరు (ప్ర కిష్షలు గడించిన కొందరు వారి ఇంటిపేరు మార్చుకోలేదు. 

వారి విశిష్టత, పత్యేకత నిలబెట్టుకోవాలని కాబోలు అలానే ఉంచుకున్నారు. 

ఏ. కొండా పార్వతీ దేవి కొండా వెంకటస్పయగారికొమా రె ఈమె తన 

ఇంటిపేరు మార్చుకోలేదు. 

నీ, కొను[రాజు అచ్భమాంది తన పుట్టింటి పేరు మార్చుకో లీదు, 
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సి. త మారెడి నిర్మలకూడా వివాహనంఠరం ఇంట్ పేరు మార్చుకోని వారిలో 
ఒకరు 

డి. నాయని కృష్ణకు మారికూడా వారి ఇంటిపేరును మార్చుకోలేదు. 

మొల్రరామాయణ కర్రి మొల్ల ఇంటి పేరు ఆతుకూరి వారు ఇది ఆమె 

పుట్టింది పేరే. మెబ్టనింటి పే రేదో తెలియదు. 

8. రెండింటిపేర్లూ వాడినవారు : ప్రసిద్ద రచయిత్రి కోడూరి కౌసల్యా వి 

ఇంటిపేరు పెళ్లయ్యాక కోడూరి నుండి ఆరెకపూడిగా మారింది. కాని ఆమె 

సుపరిచితమైన తన గృహనామాన్ని అత్తవారింటి ప్పేరెన ఆరెకపూడి పక్కనే 
కుండలీకణంచేసి ఆరెకపూడి (కోడూరి, కౌసల్యాదేవి అని రాశుకుంట న్నారు ఈ 

విధంగా రెండు పేర్లూ వాడుకుంటున్నవారు వీరొక్క-_రే. 

4 "రెండింటి పేర్లూ శేసినవారు a 

ఏ, ముప్పాళ్ల రంగనాయకమ్మ పుట్టినింటి పేరు దద్దనాల. ఇప్పుడా రెండు 

ఇంటిపేర్లు తీసేసి కేవలం రంగనాయకమ్మ గానే రాసుకుంటున్నారు, 

బి. రరిగొండ వెంగసూంబ పుటిటిపేరు కానాలవారు, భర్త నింజేటి 

వేంకటాచలపతి. కొన్నిచోట్ల నింజేటి, నుంజేటి ఆని పాఠా 

తరాలున్నాయి. తరిగొండ నరసింహుడు ఆమెకు ఇలవేల్పు. 

వెంక పేశ్వరుడు ఇష్టదైవం. వీరిద్దరికీ అభేదం పాటించి చాలా కృతులు 

అర్చించింది ఈమె తన పుట్టింటి, మెట్టనింటి పేర్షతో కొకుండ 

తరిగొండ [గామనామంతోనే ప్రసిద్ధిచెందింది. 

11. దత్తు వెళ్ళినా, ఇల్లరికం వచ్చినా ఇంటిపేరు మారవచ్చు. 'దత్తువె శే జనక 

పితరుల ఇంటిపేరు స్థానంలో పాలక పితరుల ఇంటిపేరు వస్తుంది మచిలీ 

పట్టణంలోని అక వారి అబ్బాయి గుంటూరు అగహారం లోని కాశీవారి ఇంటికి 

దత్సు వచ్చి కాశీ కృష్తాచార్యులుగా (ప్రసిద్ధులయ్యారు ఇలాగే గూడు మారినందువ ల్ల 

కొమ్మూరి వారి కుర వాడు గుడిపాటి వెంకీటాచళంగా గుర్రించబడ్డాడు.” (తూ.దొ. 

తె. ఇం;ఒ.పరి. ము తినేస వారి ఇంటికి ఇల్లరికం వచ్చిన పోతిన వారి అబ్బాయి 

ము త్తినేని కోటయ్యగా వాడుక పడ్డాడు. పోతుల వెంకటప్ప యల్నాటి వారి 

యింటికి ఇల్ల రికం వెళ్ళి యల్నాటి వెంకటప్నగా మారారు, 
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111. ఒక ఇంటిపేరు గలవారు ఒక | "మంలో కొన్ని తరాలుండి ఆ పిమ్మట 

మరో ఊరు వెళ్ళి సి పకగా వా Sa మూలబడి ఆ ,కిరం పదభివచ్చిన ఊరి 
బి ళీ (| 

చేరు ఇంటిపేర గా సెకివ సుంది. చాలాకాలు గుంటూరులో నివసించిన పాలప రి 
రి ఇకా 

ఇళ ష్ణ భి జ” కల అలీ 

గృహనాషుం కలవారు గుంటూ- వదలి మో గాంమావికి రాగా వాలప ర్తి అనే 

ఇంటిపేరు మూఎబడి గుంటూర్ అనే కొత ఇంటిపేరు వాకుకిలోకి వచ్చింది. 
టన్! 

రొకిఖ [గామవాసు ఐన రొచవడుగు గృహనామటణు లన వెశ్కులు కొలొణదురం 
am చు aman ల ౧ rte 

వెళి సివపసడ వారికి “రాకొబి వావచ్నె కొత యింటినేను సం|కమించింది. 
ఫ్ రా 7 ఖీ అనో 

117. నివాస్ స్టలాన్ననునరించి : ఆయా కుటుంబాలు నివసిస్తున్న నివాస 
స్తలాబు, శసికీ, దిశలు, :ర్మాణ పరికరాలు మొదలెన వాటిని బటి అసలు పేరు 

దమూలనబడి కొ పేరు ముందుకువచ్చి కార్యం ఏంది, తధఈర కం 0౫ అసలు 

ఇంటి పరు. వాడినా వ్యవ హోవ ౦లో వూతం మారిన ఇ టిసేరే వాడుకలో 

ఉన్నాయి. గుడుపూటివారు సడమటింటి వారుగను, వగడాఎవాము పై యింటివారు 

3 

గానూ, నేలసాటివారు మూలీంటివారుగాను పూండం ఇందుకు ఉదాహవణలు : 

వంకల రంగన్న (షోధనపాటిి: ఇంటిముందు వంక (ప్రవటా సున్నది గనుక, నా ఎ 

ఊ+ళ రా కేటి సం పత య్య (రాచమడుగు) _ ఊఈరువాకీలవి దగ్గ తలు కటుకున్నారు 
a ౧౧౫ యట్ 

గనుక. సంమలో రామన్న, దొడ్లో కొండన్న కొట్లో బసన్బు మొద లెనవన్నీ 
(a2) చె వూ og) 

ఇలాటి వే, 

సో భాషాంక దీం రణం ; థాషాంపరకవణం వళన కొన్ని ఇంటి ఎర్లు జ 

మార్చు చెం ఎనబ్లు కతు 76 రించపచ్చు. ఇసి ఎధాసంగా రెండు క 
pn 

జ సంన్కృతీకంణం, 2 | కన్న డీకరి ఆం. 

1. సంస్క్భతీకంణం : కవిశిరోభూషణక ర్త ఆహోొబలపశి అసలు ఇంటిపేరు 

“గాలి” వారు. శబ్దగుంజరిక ర్త గెడీమింటి సకముంగళ 

శాత్తిగారు మధ్యమం[రం వారుగా మార్చుకున్నారు. గాలి 

వారు (ప్రభంజనం వారుగా మారడం, నడిమింటివారు 

నుధ్యమందిం వారుగా మార్చుచెందడం, రెండుచింతల 

లేక రెంటచింతల వారు ద్వితింతి)ణి గా గోరుగుంతల 

పాడువారు నఖగ ర్త పురంగా మారడం, ఆలూరును 

ఆలు ఊరు అని విడదీసి జాయాప్పరంగా మార్చుకోవడం: 
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పంవి్శొండ నాలు సరొటాగచిగా ను, గగ Se Nog గయా 

జ్ + శ గా ఇ కీ a గ్ wi * . జ 

నామం గఅదాగనమునా,  సాచిపెంటవిరు 5". పు ౦గారు 
- 

శ జ జొ ఇల sa Or అల గి ఖ్ సే 

గానూ ాారడానికి కణం ₹ళశప “ల స,సస్త్కాులకం 4౦. 
*# 

అకు 

క్త దీ క సు ఇ బ్య టే bo es * జా మ ఇ గో జయా 2. కన్నంకకణం : అంతపుర మిండలంలోని పెంచలదాదు హంవసహాళుగా, 

సు కలసాడు హానకనూథుగా కస్నడించడం సలం వూరిన 

ఈ జ్ర అటి శ a తా జాపి స్కి ల కానట్లు VL లొంతమండ తపు ఇంచి అలా న్ని దోకతక పీచు గుస? యిని 
౧౧ దూప న 

ఇంటి చేరు మార్చుక న్నా రు. ముసూరు ఆ శారి మనపని సుటూ రు = మార్చు 
జజ 7 ణి చు ఖే 

కున్నారని ముట్నూరి కృష్టారావు.?రి జీ జీత చరి తలో ఉంది. 

"4 poet ల ఖు స్తే ॥ి అస్త ప్తి త ల 

VIL చాతి సంబంధి" కరా చరణలవో ఇబం మలు తదిసి *ఏనే ఆ" గంతో 11 క్క మో కు ది 

ఒక్కటిగా ఉన్న ms భాషా ఎమైన కొం ార్చులతో రెండు లేక 

మూడు గా బర్చడ డపచ్చు. ఊ.౮. rae go త్రిఫిర్నే ఫి ఆప్పి" 

VL. | వైప్ప 5 సం సదాయంలో ఆచార్యా గానరలో ఉన్న కుటుంబాల వారితో 

శీను తీఠమల పెద్దింటి, శీను తి రుమల స అన్ను ఇంబిపేసము చూనాం. 
ట్ యు గ్య అని 

క్రమంగా తాహతు తగ్గడం వల్లనో, తకరారు వస్తుందనో, తబ్బిబ్బు కలుగు 

తుందనో మహత్పూచక వాచకాలు అదృళ్యమై తిరుమల సెంటి, తిరుమల 
గుదిమెళ్ళ, పెషింటి, గుదిమెళ్ళ అన్న ఇంటిపేర్లతో కొందరు కన్పిసారు 

(a (౧ అంటీ 

(తూ,.దొ;తె.ఇం.ఒ.ప. . 

1X. వందేమారం ఉద్యమంలో పారొన్నందున వందేపూతర౦ రామచం, ట్ర్ 

రాపిగారికిడి ఇంటిపేర ఎంది. వీరి పూర్వపు గృహనామం చె లాల? 

X. గోత్రనామాలనే ఇంటిపేరుగా మార్చుకుని తమ సేర్ల చివం చేర్చుకున్నారు 
కొందరు. 

ఉదా రామచంద్ర కాళ్యస; రామచం ద కౌండిన, సీరికి పూరణం ఇం భీ సెర్లున్నా 
ee | ~ ఖే 

వారి Wi గతా గానంలో నిల పుకున్నాలు- రామచం ద 

తౌండిస్య గారీ పూ పూర్వపు ఇంటి ౩ పరు. ఓరుగంటి. 
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X1. తమ ఇంటిపేరు ఎందువల్ల నో నచ్చక కొందరు కొత్తపేరు పెట్టుకోవడం 
తరచుగా కన్ని స్తుంది. సింగాడి వారు సముచాల వారుగా మారడం, చలసాని 

సుుబహ్మణ్యేశ్వరరాపవు వడ్జెర చండీదాసుగా మారడం, బొక్కొవారు (బ్రహ్మాండం 

వారుగా మారాలని అనుకోవడం ఇలాంటి వీ. 

నూకల అగ్గెప్పగారు కళింగ సీమలోని వైదిక (బాహ్మణుడు. ఈ వ్యకినే 

తమ  కన్యాళుల్క-0లో అగ్నిహో తావధానులు గా చింతించి వీది ఇంటిపేరును 

'నులకా” అని గురజాడ అప్పారావుగారు మార్చారని అభిజ్ఞులు చెప్తుంటారు. 

XI. “పట్టుపోగుల” అన్నది సాలీలలో ఒక ఇంటిపేరు. పట్టుపోగులు నేసేపని 
డం 

వారు. వీరి ఇంటి పేరు పొబ్దపేగులుగా మారింది. బహుశా ఇది ఉచ్చారణ దోషం 

కావచ్చు. 

X11. ఆయా వృత్తులలో (ప్రసిద్ధిచెందిన వారికి వారి పాత ఇంటి పేర్లు మరుగునపడి 
వృ తిని సూచించే కొ త్త ఇంటిపేర్లు వాడుకలోకి వచ్చాలు. “శ్రైలర్” మొద, లెనవి 
ఆధునికంగా ఏర్చొడ ఇంటి పేరే. 

డ ౧ 

XIV. అవయవ లోపాొదికం : కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఇంటి పేర్లు మూలపడి 

ఆయా వ్య కుల అవయన లోపం, శరీర నిర్మాణ విశిష్టతలు కారణాలుగా ఇంటిపేరు 

స్థానంలో ఈ విలకణతలు చోటు చేసుకోవడం కొ త్తకాదు. మాదిరికి కొన్ని 

ఉదాహరణలు , కుంలీడకంణాలతో వారి అసలు ఇంటిపేరు సూచించబడ్డది. నల్లటి 

శరీర ఛాయ కలిగినందున జట్టిరామయ్య, కరి రామయ్యగా వ్యవహృతుడు. కుంటి 

రామప్ప (దగ్గుబాటి) గిడ్డ అంజనయ్య (ఇట్స్: గూని తిమ్మప్ప (కొంక్కా; గుద్ద 

రంగయ్య (బొబ్బూరు: జొల్లు తిమ్మయ్య (గుడుపూట్స్; దుబ్బ వెంకటరమణప్ప 

(నల్ల జోతుల్ర, నంగిరామన్న (ముల్లంగి); సొట్ట రామయ్య (రాచమడుగు .. 

XV. తండ్రి లేక పూర్వీకుల పేర్షతో : కొంతమందికి పూర్వపు ఇంటిపేరు 

మరుగునపడి కూటస్టుడైన ఒకానొక (ప్రముఖ వ్యక్తిపేరుకు గారి చేర్చి గృహ 
నామంగా వాడుక చే స్తున్నందుకు కొన్ని ఉదాహరణలు : వీరి అసలు గృహ 
నామాలు కుండలీకరణాలలో సూచించబడ వి. అబ్బయ్యగారి వెంకటేశ్వర్లు (లావు) 

స నేని;ధో గప న దు రన్న గాః గురప్పగారి కొండయ్య (మాకి ని;భ గప్పగారి రామన్న (నెబ్దం): య(రన్న గారి 

ఓబన్న; (గుచ్చి వెంకన్నగారి రామన్న (మదమంచి. 
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ఉపనంహారం 

ఇంఠవరకు మొదటి భాగంలో (ప్రతిపాదించబడిన పరిశీలనా సారాంశం 

సంజానామ త త్యాన్నీ, సంజానామ శాస్త్ర విభజన, వ్యకి నామాల వరీ:రణ 
బు = జః కా ౧ 

చూపించబడింది. వ్యక్తి నామాలలో గృహనామ స్థానం వివరించబడింది. 

కుటుంబనామాన్ని గురించి చెప్పేముందు కుటుంబ ఆవశ్యకత, |సౌధాన్యం 

వివరించబడ్డాయి. ఇంటి పేర్లకు వివిధ నిర్వచనాలు నిరూపించ బడ్డాయి. 

పాశ్చాత్య భాషల్లోనూ. భారతీయభాషల్లోనూ ఇంటిపేర్లు ఎలా ఉన్నాయో 
పరిశీలించి వాటిని వర్గీకరించి ఇంటిపే ర్లలోని మార్పులు వివరించబడ్డాయి. 

ఇంటి పేర్లను అర్హదృష్యా వర్షీదరించి వరీకరణ పటిక రేఖా రూపంలో 
ap) @్ల యు ౧ Ca) ళు 

సూచించబడింది. ఈ వరీకరణతో (గామనామాలు, వ్య కి నామాలు, పొరుషనా మాలు, 

వృ త్రిసూచకొలు, రులసూచకొలు, జంతు, వృక్ష లతాదులు ఉన్నట్లు తేలింది. 

_నేని, _రాజు, రెడ్డి, _ఓజు మొదలెన గృహనామ పరపదాలను బట్టి 

ఆయా ఇంటిపేర్లు గలవారు ఏయే కులాలకు చెందినవారో స్థూలంగా సూచించ 

వచ్చు. _నేని పరపదంగా గల ఇంటిపేరు వారు 99% కమ్మవారని, మిగిలిన ఒక 

శాతం ఇతర కులాలలోను కన్చిస్తున్నారని చెప్పబడింది. ఇలాగే రాజు, రెడ్డి, 

_ఓజా మొదలైన గృహనామ పరపదాలవ్యా ప్పి సూచించబడింది. 

శు శ జ ర ఇ ఆపు అర పల లద శ సిద్ధాంతవ్యాసంలో అస్పష్టంగా ఉన్న కొన్ని ఇంటి పేర్లు అపరిష్కృతంగా 

మిగిలిపోయాయి. 

ఉదా:.. రామావత్. గోగిల కార్ మొ+వి, 

గృహనామ పూర్వపద, గృహనామ వరపదాలకు ఆరనిరయం కషమెనవి 
క ణ భు సాల 

కొన్ని, వాటి మూలరూపం ఎమై ఉంటుందో తెలియనివి కొస్నీఉన్నాయి. 
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వ్యవహారంలో తెలుగువారీ ఇంటి పేర్లు... గ్లీకరణ 

ఎలెక్స్ హోలీ ‘The Roots’ ఆన్న (గంధంలో తనకు ముందున్న 

ఏడుతరాల వారి చరిత్రను పరిశోధించి రాశారు. కూర్మరాజీయంలో కూడ పాలడుగు 

శేషాచలవర్మ తన పూర్వీకుల వంశ కమాన్ని బువఏికుని దగరనుండి చూపారు. కానీ 

శాస్త్రీయ దృక్పధంతో ఇలాంటి రచనలు తెలుగులో ఎక్కువగా వెలువడితే కొన్ని 

చంశాల పూర్వ చరితలు వెలుగులోకి రావడానికి అవకాశముంది. 

పాళ్చాత్యదేశాలలో అన్ని రకాలపేర్ల (Names) మీద పరిశోధన 

వి సృకంగా సాగుతోంది. అలాంటి స్తాయికి మనం కూడా ఎదగాలి. 



“తగ శాంత 

గృహనామ వివరణ పటిక 
అ 

డ్ 

అక్క-న 

రూ.2: 6ఆక్కి-నేని 

వ్యకి నామం (స. 

అక్క_ గృంనా.పూ.స్తీ. తల్లి. తన 
కంచె పెద్దదైన తో బుట్టువు, పూజ్యత్తీ, 

'దేవతాసూచి. స్త్రీల పేర్లకు “అమ్మ” 
పదానుబంధం చేరిన ప్లే "అక్క" కూడ 

చేరుతుంది. ఉదా: రామక్కు, సీతక్క; 

అక్క పూర్వపదంగా ఉన్న వ్యక్తి 

నామాలు పురుషులలోను, స్త్రీలలో కూడ 

కన్ని స్తున్నాయి. ఉదాః.. అక్కయ్య, 

అక్కమ్మ. 

పొ9. అక్క; క.ఆక్క; త.అక్కాశ్- 

చఅంక.. చఆంకౌళ చమాంకొళ. 

చమహాంకౌళి. 

6ఎక్క- చయక. యకీణి శబ 

భవం కావచ్చు. 

అక్క దేవతలు ఏడుగురు. ఏడుగురూ 

ఒకే ఇంటి కోడళ్ళట. కొండకింద ఉన్న 
బావిలో నుండి (పతికోజూ కొండ 

మీదున్న వారి ఇంటికి నీరు మోసే 

వనాధట. కొండమీద ఉన్న పెద్ద బండ 

రాయి మా మీద పడితే మాకు కష్టాలు 

తప్పుతాయి కదా ఆని అనుకున్నారట 

అలానే జరిగింది. ఆలానే వారు బావిలో 

సీరు ముంచుతున్న సమయంలో కొండ 

రాయి దొర్లి పడి బావిలోకి జరి చని 

పోయారు. ఆ ఏడుగురూ ఆ బాన్ ఒడ్డున 

ఒక శిలమీద వెలిశారు. 

వెళ్తున్న వారికీ కొన్నిరో జులపాటు ఆ 

బావిలో నుండి మాటలు విన్పించేవట. 

ఇప్పుడు ఆలా విన్నించవు, కాని బిందె 

లతో ఉన్న ఏడుగురు ప్రీలుగలి శిల 
బావిమీద అడ్డంగా పడివున్న బండరాయి 

యివన్నీ గుంటూరు జిల్లాలోని “లాం 

(గామంలో ఉన్నాయి. ఇస్పటికీ శః 

అక్క దేవతలకు పూజలు చేస్తారు. 

చూ._న.గ్భ.నా.ప. 

అక్క-న (పగడ 

రూ. అక్కెన (పగడ 

స్యక్రినామం (స) 

అక్క-న_ గృ.నా.పూ. వ్య.నా; ని,చూ. 

అక్కున. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటీ 
పేరు. చూ. _పగడ గృ. నావ. 

ఆ దారిన 

అక్క-ప రెడ్డి 

న్య క్రీ నామం (స) 
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అక్కప_ గృ, నా, పూ, వ్యన్యా 

అకు + అప్ప. అక్క__వి.చూ,అక్కన. 

_.అస్ప_ వి.చూ. _అప్ప గృ.నాప, 

చూ. _రెడ్డి గృ.నా.వ. 

అక్కా-బ తుల 

వ్యక్తి నామం (సృ. 

అక్కా గ్భ. నా. పూ; 

విచా? చూ. 

గృ. నా 

అక్కున. 

అక్క-రం 

పొరుషనామం (కె. 

చఅక్క-రము 

(సా.అక్టర.. సం.అక్షర_; 

ఆ.అక్కరం; క,అక్కర. 

ఓ తె,ఆఅక్కుఅ, 

అక,-రస 

రూ. అక్కరాజు, అక్కరాసు. 

వ్యక్తినామం (శం. 

అక్క-_ గృ.నా.పూ. స్తీ దేవతాసూచి. 

వి.చూ. ఆక్కన. 

“_అఆక్క రస గంగరసరాజయ్య__” 

శా.1169 (టి. యం. పి. 1; పు. 660 

నెం. §2గ్స. 

అక్ష రాజు 

చూ. జ్లక్క_రసన 

వ్యకినామం (స). 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ" -రాజు గృ, నా, సప, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
లు 

అక్క- రాసు 

చూ. ఆక్కరస 

వ్యకి నామం (శా). 

“__అక్కరాసు బానోజి సంతులు__" 

శా. 1108 (టి.యం. పి; 1; పు, 606, 

నెం. 888). 

అకు-ల 

సంబంధనూచి, దేవతాసూచి (స ). 

అక్కబహు.కు ద్వి.వి. 

అక్క___వి.చూ. అక్కల దేవి 

అక్క-_ల దేవి 

వ్యక్తి నామం (త. 

అక్క_ల_ గృ-నా.పూ. ప్రీ దేవతా 

సూచి. ఆక్క. బహు. కుది వి. 

విచూ. అక్కన. “దేవతాత్యమును 

పొంది శుభకార్యారంభముల యందు 

కొందకిచే పూజింపబడు పూజ్యకస్ర్రీలు. 

వారము ఆరుగురును అక్క-చెల్లెండ9యి 
టి 

సుగుణములచే దేవ తాత్వమును పొందిరని 

ప్రసిద్ది" సూ, ని. 
ఢా 

చూ.._దేవి గా ప, 

అక్కా... పంతుల 

వ్యకి నామం (స. 

ఉ6ఆక్కౌ. పంతు.అక్కా_ గృ.నా.ప్యూ 

వి.చూ. అక్కున. పరశు రామపంతుల 

మొదలైన వాటిలాగ ఇదికూడ అక్కా 

సంభుగారి తాలూకు అన్న అర్ధంతో 
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వాడబడిందే. ఆరామ దావిడులలో 

ఇంటి షేరు.చూ. _పంతుల గృ నా, ప 

అక్కి. 

వ్యక్తినామం (తెరాస, 

అక్కు + ఇ. అక్క్కా_ వి. చూ. 

అక్కినేని. 2 అక్కి_ చర్మరోగ 

విశేషం. (బొ.హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

అక్ష్మి-న 

చూ. అక్కి- నేని 

వ్యకినామం (స). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

అక్కి. నేని 

రూ. అక్కి న 

వ్యక్తి నామం (తెస.). 

అక్కి-_ గృ.నా.పూ., వ్య.నా. దేవతా 

సూచి. ఉఅక్కయ. వి.చూ. అక్క_న. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.వా.ప. 

అక్కి పెద్ది 

వ్యక్తినామం (స. 

అక్కి... గృ.నా.పూ.. దేవతాసూచి. 

వ.చూ. అక్కన. వెలనాటి _వెదికులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _పెద్ది గృ,నాంప. 

అకి,- రాజా 

వ్యకి నామం (తె. 

అక్కి... గృ.నాపూ. దేవతాస్తూచిం 
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వి. చూ. అక్కున. 

చూ. _రాజు గృ.నా,ప. 

అక్కిలి సెట్టి 

వ్యక్తి నామం (సృ. 

అక్కి-లి_ గృ.నా.పూ,, దేవతాసూచి. 

అక్కల. వి. చూ. అక్కల దేవి. 

అక్కలకు కొపం 1; అొక్కీ=లి_ కలత. 

నూ. ని. చూ. __ సిటి గృ్భ.నా.ప. 
శు 

అ క్కె-న పగడ 

చూ. అక్కన(పగడ 

వ్యక్తినామం (సా). 

జగతియందక్కి-న (ప్రగడాన్వయంబున 

భం చ క (కుద్దాకృ. 1.28). 

“__కవితావిచిత ఆక్కెన (పగడ 

రాయనమం తి పుత__” (_పెది;ఆశ్వా. 

గంపు; 100) 

అతుతల 

రూ. అక్షింతల 

పొౌరుషనామం (శాం 

అక్షత బహు. కుద్వి. వి. ౬ సం, 

అక్షతా_. పూజించేటప్పుడు, ఆశీర్వదిం 

ఛేటప్పుడ్డు ఉపయోగించే వియ్యము, 
తిలక మునకుసయోగించు కుంకుమ. 

మైధ్యలెన (దవ్యము. సూ. ని 

“అక్షతల తిరుమలభట్ట__” (టిం 

యం.పి, 11; పు.888, నెం. 80-86). 

శా1.511. 
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అవ్నీంతల 

చూ. అక్షతల 

పొరుషనామం (సం.). 

(ప్రధమ శాఖనియోగ 

ఇంటిపేరు. 

(బా హ్మణులలో 

అగ స్త రాజు 

వ్య క్తినామం (సం). 

అగ స్త్క_గృ.నాఎ, వ్య-నా,పూ, వృక్ష 

నామసూచి. ఆగ స్త్యుడనేబుషి, అగిసె 

చెట్లు. అగస్త్య అనే బుషిపేరు వృక్ష 
నామసూచి కావచ్చునని, సంస్కృతంలో 

(ప్రవేశించిన (ద్రావిడ్ పదమై ఉండ 

వచ్చునని 341107 (CPDLI79). 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. రాజు గృ,నా.ప, 

అగ్గ రాజు 

వ్య క్రీనామం (స. 

అగ్గ_ గృ నా, పూ. 

ఆర్వేల 

6 అగ్ని; 
a 

14అ(గ_. నియోగులలో 

ఇంటిపేరు, 

పౌరుషనామం (సు. 

హవిస్సు, అగ్ని. “హవిర్వహ్నీచాగ్ని 

పో (తొ. ఆహితాగు యలు. (పాత 

స్పాయంకాలాలలో చేసే హోమం, 

(క్రీ వెప్టవులలో ఇంటిపేరు. కేవలం 

అగ్నిఅనే ఇంటి పేరు కూడా ఉంది. ఇది 
లో సుంది. గలం న 

గృహనామ వివరణ పటిీక్ 
డ్డ 

అంకగారి 

వ్య క్రినామం (తె). 

అంక_ గృ. నా, పూ, విచూ. 

అంకరాజు 

చూ, _గౌరి గ్భ. నొ. ప, 

అంకం 

చూ. అంకము 

పొరుషనామం౦ (తె). 

అంకము 

రూ. అంకం 

పొరుషనామం (స. 

బడి; తోడ; సమీపం; 

యుద్ధం; పర్వతం, 

భూషణం, 

అంక మోళ్లు 

పౌరుషనామం (తె. 

అంకం_ గృ.నా.పూ., వి.చూ, అంకం 

ఓట్ల ౬ వాళ్లు 

చూ, _వాళ్లు గృ. నా, ప, 

అంక రాజు 

వ్యక్తి నామం (న్ఫ. 

అంక_ గృ. నా. పూ., దేవతాసూచి. 

దఅంకమ్మ. ఒకానొక [గామ దేవత. 

సూ.ని., అంకు_ అమ్మ. (గామ దేవత, 

అమ్మవారు. ఆం. వా అంకమ్మ త్రీ 

దేవతానామం; అయినప్పటికీ ఈపేరు 

పురుషుల్లోనే కన్పిస్తుంది మైసమ్మ 
కూడ ఇలాంటిదే. ఆర్వేల నియోగులలో 

ఇంటిపేర్లు. చూ. _రాజు గృంనాంప, 
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అంకినీడు 

వ్య క్రినామం (స. 

అంకి_ గృ. నా. పూ., వ్య.నా. దేవతా 

సూచి. చఅంకమ్మ అంకాలమ్మ. 

వి.చూ. అక్కన. కమ్మవారిలో విసృత 

వ్యాప్తిగల యింటి పేరు. 

చూ. _వీడు గృ, నా. ప, 

అంకిరెడ్డి 

వ్య క్రినామం (సం). 

ఆంకి_ గృ. నా. పూ దేవతాసూచ్చి; 

వి, చూ. అక్కన. 

చూ. _౮డీ గృ. నో 
(శ 

అంకెం 

పొరుషనామం (సం. 

చ<అంకెము. గుజం ఎక్క_డానికీ 
€5 

ఇరువై పులా అమర్చిన యినుప మెట్టు, 

రికాబు. త. అంకవటి; మ. అంగవడి; 

తె. అంకెము, అంకవన్నె, DED. 84. 

అంకె. జనపనారతో అల్లిన సంచి 

మాం. వృ. పు, పర్యా, గోనె, గోగు. 

అంగజాల 

వృ త్తిసూచి (స. 

చఅంగజాలం ; శరీరకవచం. అంగ 

రచ్షకులను అంగజాలలంటారు. వీరు 

ఆరితఃపుర కావలివారు రాజభటులు. 

ఆంగటి 

చూ. ఆంగడి 

పొరుషనామ౦ (రా. 

ఆంగడికి బొప. 

అంగడి 

రూ. అంగటి, అంగ్గడి 

పౌరుషనామం (తె.శా.స్స, 

దుకాణం. సరుకులు అమ్మేచోటు, 

కొట్టు. 

క. అంగడి ఈ. ఆంగాడి; తు. అంగడి, 

“అంగడి గోపీనాధ__”ళా. 1489 

(టి, యం.పి. 11, ప్ప,840, నెం. 848) 

అంగ రాజ 

పౌరుషనామం (శ్రా. 

అంగరాజు, యువరాజు. 

“__అంగరాజ నాగప్పయ్యర్ ae 

#.1462 (T.T.D.E.S. IV.,P.302, 
No.159y. 

అంగి రేకుల 

వృత్తిసూచి (స. 

ఆంగిరేక బహు. కు ద్వి. రూ. దేవుని 

విగహానికి చందనాది మైపూతలు 

కావించి, వసా౨దికాలను 

చే సేదేవకర్మి. “One who decorates 

the deity.” 

శా.శ పు? 

అలంకార 

and embelishes 

అంగుళి 

పొరుషనామం (న. 

వేలు, బొటనవేలు 

అంగడి 
౧ 

చూ. ఆఠిగడీ 
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పౌరుషనామం (శౌ): 

“__అంకల సెట్టియు అంగడి దుగ్గి సెట్టి 

పీరుసాక్షి_.” (క్రీశ, 1060 (ETL. Pp: 

115, No. 131. line 53-54). 

అచరసు 

వ్యక్రీనామం (ళా. 

అచ_ గృ నా, పూ, ప్రీ దేవతాసూచి. 

వి. చూ. అచ్చినేని “అచ్చరసు కు 

లేఖనదోషం కావచ్చు. “అచరసు 

రంగాచార్లు..” [క§.శ.1615 (T.MP:1. 
P. 595, No. 302). 

చూ, _అరసు గృ. నా, ప 

అచిని 

చూ. అచ్చినేని 

వ్య క్రినామం (తె). 

అచ్చి నేని 

రూ. ఆచిని 

వ్య క్రినామం (శాం. 

అచ్చి. గృ, నా, పూ. ప్రీ దేవతాసూచి. 

లక్ష్మీదేవి. అచ్చమ్మ. అచ్చయ్య 

“*___అచ్చినేని రామానాయుడు” శా. 

10 (TM. 2. ౬. P. 1073, 

No 197) చూ. నేని గృ.నా.ప. 

అచ్చిరాజు 

వ్యకి నామం (స). 

అచ్చి_. గృ-నా.పూ. వ్య.నా; వి.చూ. 

అచ్చినేని. ? 6అచ్చరసు.ఆర్వేల నియో 

గులలో ఇంటిపేరు. చూ. 

గృ.నా.వ, 

ఎరఠాణో 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 
వ 

అచ్యుత నేని 

వ్యక్తి నామం (తె. 

అచ్యుత_ గృం-నా.పూ. దీవతాసూచి. 
విష్ణువు. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

అచ్యుతిన్న 

వ్యక్తినామం,. (న). 

అచ్యుత_ గృ.నా.పూ. దేవతాసూచి. 
వి.చూ. అచ్యుత నేని. ఆర్వేల నీయోగు 

లలో ఇంటిపేరు. చూ. _అన్న గృ.నా.ప. 

ఆచ్యుతుని 

వ్యకి నామం (సం). 

అచ్యుత_ వ్య, నా; నేవతానూచి. 

వి.చూ. అచ్యుత నేని. _న ద్వితీయా 

విభక్తి (ప్రత్యయం. ఆర్వేల నియోగులలో 

ఇంటి పేరు. 

ఆబగ గారి 
జం 

వ్యక్తినామం (రా.)- 

అజ ౬ (పా, అజ_ చసం. ఆర్య_ 
జ జ 

చూ. గారి గృ.నా.ప. 

2 అజేఆఅగ 
జి ౧ 

అంచుల 

పౌరుషనామం (న. 

అంచు బహు. కు ద్వి.వి. 

కొన, పార్శ్వం. ?అంచెల. 

అ(గం, 

అంజన 

న్య క్తినామం (న. 
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?శప్రీ దేవతాసూచి. హనుమంతుని 

తల్లి. 

అటవ కో 
ఈ ౬ 

వృత్తినూచి (ఎ. 
హిందుస్తానీ పదమైన రెవిన్యూ పదం 

“అటవజైె * నుండి వచ్చింది. కృష్ణ 
wD కొ న్ 

దేవరాయల ఆస్హానంలో అట్టవ బై 

బసవరసర్ ఒక రెవెన్యూ ఉద్యోగి. 

“*.అటవవె బసవరసర్__” డీ న్ు 
రు రా 

1521. (TT.D.E.S.I1, P.3ll; 

No. 148 (No, 184. T.T.). 

అడప 

చూ. అడపం 

వృత్సిసూచి (స,సా.). 

“ఆడప వేమన_._” శా. 1278 

(T.M.P.IL. P. 937; No. 278. 

“__అతి వీరుడై నట్టి అడప కేదాసి._” 

(పల్నా; పృ. 88; పం. 64), కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

ఆడపం 

రూ. అడస, అడపము, అడై పం. 

వృతి సూచి (శా). 

రాజాస్టానా లలో నక్కలు ఆకుల 

సంచి మో సేవారి వృత్తి. త. అటస్పం; 

మ. అటక; అపెకక్క; క. అడకేె, 

అడ అడికె; తె.అఆడపము. D.E.D.57. 

“__అడపం సూరపనాయుడు.-” శా. 

24] 
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1458 (T.M.P.LP.618; No.497). 

అడ చాల 

వృ త్రిసూచి (న. 

వంటివాడు. చక. ఆడబళ. డ= 

వంట; బళ=వాడు. 

అడిదము 

పొరుషనామం (సంసా. 

ఆయుధసూచి. కత్తి. ఈ గృహ 

నామకుల పూర్వులెవరో ఖడ్గ విద్యా 

నై పుణ్యానికి అడిదాన్ని బహుమతిగా 

పొందారు గనుక ఇది గృహనామంగా 

నిలిచింది. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

పేరు.'__ఇందుచేత య్యెనింటి పేండిదము, 

రామ రాయ వినుత రామచంద__” 
(అడి-సూ.జీ.పు.7.పీఎ) “అడిదము 

వాడ సూరన సమాఖ్యుడనాకొకరుండు 

సాటియే__.” కవిజనరం పీపీ). 

అడివి 

పెౌరుషనామం. 

అరణ్యసూచి. (తె.శా,స.). 

ఆడవి. అరణ్యం. ప్రా- అడవీ; 

సం. అటవీ; క. అడవి; త. అడవి; 

తు. అడవి. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

పేరు. “__అడివి రామలింగస్వామి. 

T.M.P.1l; P.782; No. 327). 

అడైప్పం 

చూ. అడపం 
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వృ త్తిసూచి (శా. 

“అడై ప్పం భయ్యప నాయకర్...” 

(క్రీశ, 16.4.1619 (T.T.D.E.S.IV; 

110; No. 48). 

“__అ డెప్పం పరమాదమ్మన్__” 
26_12_1635 A.D. (T.T.D.ES. 

IV; PHI; No. 56). ఈమె అచ్యుత 

దేవరాయల ఆస్థానంలో 

ఉద్యోగి. 

అడ్డక త్తుల 

పెౌరుషనామం (సాం. 

అడ్డకత్తి బహు. కు ద్వి. వి. అయుధ 

సూచి, అడ్డము + క్ర చి. అడ్డము బోని 

అంత్యవర ౦ లోపించగా మిగిలిన “అడ్డ 

మీద క త్తి చేరి మొహదా పట్టిస అనే 

అడపం 

అర్థాన్ని స్తుంది. "__అఆడ్డక తుల వారు 

అరిగలవారు._” (వల్నా.ప్ప పు.10; సరః 

898). 

అడ గట 
Gs (౧౧ 

పొరుషనామం (తె. రా). 

26 అడ్డము + కట్టు. అడ్డగట్లు బహు, 

కు ద్వి. గ్. ప్రవహా సున్న “ఏటికి గాని, 

(పవాహానికి గాని, అడ్డంగా కట్టన గట్టు 

(ఆనకట్ట కావచ్చు. 

అడ్డాల 

పౌరుషనామం (సగ. 

ఈఅడ్డము; ఆటంకం,  నిర్లోధం; 
అడ్డము బహు, కు ద్వివి క, ఆడ్డి; 

గృహనామ వివరణ సటిక 
యు 

త. ఆడి; తు, అడి; బహు, రూ. అడ్డాలు. 

పిల్ల లనుంచుకోడానికి పెస్టే 

చేతులు. సూ.ని. అడ్డాలలో బిడ్డలుగాని 

గడాలొచ్చాక బిడ్డలౌతారా! అని స! 

వెలనాటి వెదికులరో ఇంటిపేరు 

అడ్డిగ 

ఆభరణనూచి (రా.). 

స్త్రీల కంఠాభరణంరో గుచ్చుకునేం 

దుకు బంగారంతో చేసిన చిన్న పూస 
లాంటి వస్తువు, ఇది వడాణంలో కూడ 

గుచ్చుకుంటారు. రెడ్డలో ఇంటిపేరు. 
ర్రం ఆడ్జగ్; త, అడ్డిగై . 

అడ్డంగా 

అంజా 

పౌరుషనామం (రాసు. 

ఉ6ఇఆండా ఉఇహండా చపా. హండా, 

భాండా ఉసం,హ౦డ_ 

అండే 

చూ. హాండే 

పౌరుషనామం (రా.స.). 

చఅండియ. చిమ్మన గోవి. నీళ్ళు 

మొదలై నవి చిమ్మెగొట్టం: వసంతం 

ఆడే గొట్టం. క. అండె; తు, అండె. 

బలిజకులంలో ఇంటిపేరు. 

అతి 
వృక్షసూచి (రాం). 

మేడిచెట్టు. క్ర అతి. క. అతి; 

తు. అరి. 
pean ) 
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అతి చేని 
అటే 

రూ. అతన. 

వ్యకి నామం (స.). 

అత్తి_ గృ.నా.పూ; గృ,నా; వృక్షనామ 

సూచి. వి.చూ. అతి. 2? (ప్రాం హాత్తి 
అలవి (ca) 

4శసం, హస్తి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _నేని గృ.నా.వ, 

అతెన 
అజాన్ 

చూ. అతి నేని 

వ్యక్తి నామం (తె. 

అతోట 
అజ 

వృక్షనామసూచి (సం. 

అతి +తోట: అతి _ మేడిచెటు.వి.చూ. 
అని అలాటి (3 

అతి. _తోట; ఉపవనం. వి. చూ. 

తోట. కమ్మవారిలోనూ, (బ్రాహ్మణుల 

లోనూ ఇంటిపేరు. 

అదాలోళ్డు 

పౌరుషనామం (కె). 

6 అద్దాలవాప్ల . 

అద్దాల_ అద్దము బహు. కు బెప. 

దర్పణం. త. అదం; (పాం ఆదాఒ; 
యట యట 

సం. ఆదర్శ_ చూ. _ఓళు గృ.నా.ప. 
(a) 

అవోజి 
ద 

వ్యక్తి నామం (తె. 

అద్ద+ఓజి, ఇది మరాఠీ వ్యక్తి నామం. 
చూ. _ఓజి గృ.నా.ప. 

అది 

పొరుషనామం (స. 
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చసం. అది ; కొండ, సూర్యుడు. 

అధికార్థ 

పౌరుషనామం (న. 

అధికారి బహు. కు ద్మి.వి. అఆధికారఆ 

కలవాడు. వేగినాటి (బాహ్మణులలో 

గృహనామం. 

అధ్యాత్మభట్టరు 

వ్య క్రినామం (స. 

ఆధ్యాత్మ_ గృ. నా. పూ. ఆధ్యాత్మిక 

సంబంధమైన. శ్రీవైస్తవులలో ఇంటిపేరు, 

చూ, -భట్టరు గృ-నా.ప, 

అనఘా 

పొరుషనామ౦ (సం) 

చసం. అనఘ_ పాపంలేనిది, దోషం 

లేనిది, వివతులేనిది. ఆర్వేలనియోగులలో 

ఇంటిపేరు. 

అనంత 

వ్య క్తి నామం (తెంసం, 
దేవతానూచి. వి.చూ. అనంతనేని 

అనంతనేని 

వ్య క్రినామం (తె. 

అనంత_ గృ. నా, పూ. దేవతాసూచి. 

విష్ణువు, పార్వతి. కమ్మవారిలో ఇంటి 

పేరు. చూ. _నేని గృ. నా. ప. 

అనంత్మపగడ 

వ్య క్తినామం (స). 

అనంత_ గృ, నా. పూ, దేనతాస్తూచి, 
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వి. చూ.అనంత నేని. ఆ ర్వేలనియోగులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _పగడ గృ. నా, ప, 

'అనంతభాట్ర 

వ్య క్రినామం (తెస్క), 

అనంత_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి 

వి. చూ. అనంత నేని. 

ఇంటిపేరు. చూ. -భొట్ల గృ. నా. వ్? 

(బ్రాహ్మణులలో 

అనంతం 

పౌరుషనామ౦ (స. 

స*ఆంత౦ : అపారమైన, ఆకాశం, 

?గఅనంత : ఆదిశేషుడు, 

2?ఇఅనంత_ వ్యక్తినామం నుండి 

ఏర్పడి ఉండవచ్చు. 

అనంత రాజు 

రూ. అంతరాజు 

వ్యక్తి నామం (రాస. 

అనంత_ గృ. నా .పూ. దేవతాసూచి. 

వి.చూ. అనంత నేని. ఆర్వేల నియోగుల 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ్భ.నా.ప, 

అనంతవముల 

వ్యకినామం (న). 

ఆనంత_ గృ.నా.పూ. దేవతానూచి. 

వి.చూ, అనంత నేని జ్లర్వేల (దావిడులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _వరుల గృంనా.ప. 

అనంత సెట్టి 

వ్యక్తినావుం (తెస్ట.). 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 
ట్ 

అనంత_ గృ.నా.పూ. దేవతానూచి. 

వి.చూ. అనంత నేని. ఆర్వేల నీయోగు 

లలో ఇంటిపేరు. చూ. _ సెట్టి గ్భ.నా.ప. 

అనప్పిండీ 

పొరుషనామం (స. 

గృ.నా.పూ. ?చఅనుము, 

సస్యవిశేషం. _పిండి బియ్యం మొద 

లై నవాని పొడీ. అనుము + పిండి, వృశి 

యందు సవర్గం ఆదేశంగా వ స్తుంది. 

చూ. అనువ చేను, 

పేరూరి [ద్రావిడ [బొహ్మణులలో ఇంటి 

వరు: 

అనప_ 

అనుప గింజలు. 

అనవరెడ్డి 

వ్య కి షనామం (స్య. 

అనవ._ గృ.నా.పూ. ఇహనుమ. వ్యవ 

హారంలో హనుమయ్యను అనవయ్య 

అంటారు. హనుమా రెడ్డి -అనవారెడ్డి, 

చూ, _రెడీ గృ,నా,ప. 
(యె 

అని పెద్ది 
ధూ. అని పెద్ది 

వ్య క్తినామం (స. 

అని_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి. 
విషువు ?€సం. అనంత, (బ్రాహ్మణు 

జ 

లలో ఇంటిపేరు. చూ. -పెద్దిగృ.నా.ప. 

అనిమిసెటి 
ర్వ 

వ్యక్తీ నామం (సం. 

ఇనిమి._ గ్భృం నొ. పూ. “హానిమి 
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ఇ<హానుమ. చూ, ఇష గృ.నా.వ. 

లు 

అనిసింగరాజు 

ఉల ఉద ప్య కి నామం (స). 

అనిసింగ__ గృ.నా.పూ. అని __ సింగ. 

సింగ ఉపా. సింఘ_. ఇసం. సింహ_ 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 
చూ. _రాజు గం జ రి 

అబా ని సెట్టి 

వ్య కినామం (కె.స్స. 

అని. గృ. నా. పూ, పునా. వి. చూ. 

అని'పెది. చూ. __సెటి గ్భ. నాన, 
0 టు 

అనుమాండ 
య 

చూ. హనుమాన్ల 

వ్యక్తినామం (తె. 

అనువూలసెటి 
టు 

వ్యకి నామం 

ఆను మాల. గ. హౌ హూ. ప్ప. బౌ 

?చహనుమల చూ. సెట్టి నౌ. 

అనుముల 

ధాన్యసూచి (తె.రా.స.). 

ఆనుము బి.వ.కు ద్వి.వి. సస్యవిశేషలి. 

వృత్తియందు “పి వర్గం ఆదేశంగా 

వచ్చి అనుపచేను అని వాడుక. కమ్మ, 
వేవాంగుల, (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

అనువోజు 

వక్తినామం (సృ). 

ఆను... గ్భృంనా.పూ. పషృ.నా చఅగుమ._ 
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6హనుమ_ విశ్వవాహ్మణులలో (ప్రచు 

రంగా ఇంటి పేరుగా ఉంది. 

చూ. _ఓజొ గ్భ. నొ. ప. 

అనుసంధానం 

పొరుషనామం (శాం. 

భ కి గంధాలను చదవడం. 

“దివ్య (పబంధాను 

ధ్యానము.” ఆము.1_84 ఎల్లప్పుడూ 

దివ్య గంధాలను పఠించడంలోనే కాలం 

గడుపుతుండవచ్చు. ఇదిరాజొస్టానంలోని 

ఒక ఉద్యోగమైనా కావచ్చు. ఏర్పాటు, 

చట్టము అని శా-శ. *__దివ్య పబంభాను 

సంధాన ధ్యానము...” అము. 1_84 

“__అను సంధానం తిరువెంకటయ్య 

రు__”(₹.1426 CT.T.D.E.S.II. 

P.6. No. 266.) 

అనేక 

పౌరుషనామం (రా: 

సం. అనేక_ న__ఏక. ఒక్కటి 
కానిది, పెక్కు. హరిజనులలో గృహ 

నామం. 

సంధాన 

అంత రాజు 

చూ. అనంత రాజు 

వ్య క్తినామం (స, 

ఆర్వేలవియోగులలో ఇంటి పేరు. 

అందుగుల 

వృక్షసూచి (సం. 

ఇక. అందుగు. నల్లకి వృక్షం. ఈ 
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చెట్టు ఏనుగులకు మిక్కి-లి (ప్రియమెంది. 

అందుగు బహు. కు ద్వి.వి. ఆ ర్వేల 

నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

అందే 

పొరుషనామం. 

ఆభరణనూచి (తె.శా.స్ఫ. 

స్రీలు కాలికి తొడుక్కునే ఆభరణం, 

నూపుర, అందియ. వాడుకలో “అంది” 

అనికూడ వుంది. బలిజలలో ఇంటిపేరు. 

క. అందుగ, అందుగె; అందిగె, సం. 

అందుక. “__అంది కొమ్మనప్పనకు__” 

(యన్,ఐ.ఐ.1; పు. 226; పం క్తి.88, 

నెం, 622). 

అంచెల 

చూ. అంది 

ఆభరణసూచి (తె.సం). 

అందె బహు. కు ద్వి. వి; బహు, 

అందియలు, 

అందే 

తెగసూచి. (తె.స్ఫ. 

తెలగలలో ఇంటిపేరు “ 2 $b 

division of the Kurubas refers 

to the small bamboo or wooden 

vessel used when milking goats. 

It further denotes a division of 

అందెలు. 

the Koragas, who used to wear 

a pot suspended from their 

necks, into which they were 

పే గృహనామ వీవరణ పట్టక 

compelled to spit, so as not to 

defile the highway ” (C.T.S, 

I-IP. 44.) అందే = కుండ (pot) 

అందె ; భూషణ విశేషం, 

అన్న డాత 

విరుదనామం. (తె. 

అన్నదానం చేసినందు వలన పొందిన 

విరుదనామం. 

అన్నదానభ ట్ల 

వ్య క్తినామం (సు, 
అన్నదాన- గృ.నా.పూ. అన్నదానం. 

ఆర్వేల నియోగి బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

ఏరు. చూ... భట్ల గృ.నా,ప, 

అన్న దానం 

పొరుషనామం (రా.). 

అన్నదానం చేయడంలో (ప్రసిద్ధి 

చెందినవారు. ఆర్వేల నియోగులలోను, 

కమ్మవారిలోను ఇంటిపేరు, 

అన్న దాసు 

రూ. అన్నలదాసు 

వ్యకినామం (స. 

అన్న- గృ.నా.పూ. సోదరుడు.వి.చూ. 

_అన్న గృంనా.ప. ఇది పొరుషనామం 

కావచ్చు. అన్నం మాానిశే సేవచేసే 

వాడు. అన్నానికి దాసుడనే అర్జంలో 

అన్నదాసు వచ్చియం డవచ్చు. 

చూ. దాసు గృ.నా.ప, 



రెండవ భాగం 

అన్న చేనర 

వ్యకినామం (తె.స్ఫ. 

అన్నప_ గృ.నా.పూ. సంబంధ సూచి 

సోదరుడు. వి.చూ. _అన్న గృ-నా.ప= 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _దేవర గృ్భ.నా.ప. 

నప అ సప రెడ్డ 

రూ. అన్నపరెడ్డి 

వ్యకి నామం (రా.స.). 

అన్నప_ గృ.నా.పూ. వ్య.నా. అన్న 

అపు అన్న... వి.చూ. గృనా.ప. 

-అన్న; _అప; వి.చూ, గ్భ.నా.ప 

అప్ప చూ, -రెడ్డి గృ.నా.వ. 

అన్న పుశెడ్డి 

చూ. అన్నపరెడ్డి 

వ్య క్తినామం (తె.స. 

అన్నపస_ గృ+నా.పూ. 

అన్నం 

ఆహార పదార సూచి (తె.రా.న.). 
థి 

ఉఇఅన్నము,. తినడానికి ఉపయుక్త 

మెంది; కూడు. కమ్మ, గవళ్ళ, తొగటి 

కులాలలో ఇంటిపేరు. 

అన్నమ 

వ్యక్తినామం (సా. 

అన్న+అమ. తిక్కన తల్లి పేరు. అమ్మ; 

తల్లి. ఉపా. అమ్మా: సం. అందా 
య 

వాత్సల్యాన్ని అమ్మ, పూజ్యతను, 
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తెలుపుతుంది. స్త్రీల పేర్ల చివర, కొన్ని 

పురుషుల "పేర్ల చివరకూడ చేరుతుంది. 

భాగ్యమ్మ, మనో హారమ్మ, పృు.నా. | 

కృష్ణమ్మ, అంకమ్మ. ఆశ్చర్యాన్ని 

సూదించడానికి కూడ అమ్మవాడుతారు, 

“అన్నపు తిక్కన ధన్యుజేయుత న్” 

(దశకు. 1-1) “__కొమ్మయే తిక్కని 

గాచు ₹వుతన్ ” (దశను. 1_2) 

అన్న మనేని 
వ్య క్రినామం (రా). 

గృ. నా. పూ. Du 

ఉఅన్నమ్మ. విచూ. అన్నమ. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ్భ.నా.ప. 

అన్నమ_ 

అన్నమరాజు 

రూ. అన్నంరాజు 

వ్యక్తినామం (రాస. 

అన్నమ_ గృ-నా.పూ.స్తీ.నా; వి.చూ. 

అన్నమనేని. ఆర్వేల నియోగులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ.నా.స. 

అన్నంభట్టు 

వ్య కినామం (స్క. 

అన్న౦__ గృంనా. పూ, వి.చూ. అన్నమ 

రాజు, అన్నంభట్టు వంశీయులు మొదటి 

తెలంగాణాలోని మహాబూదు నగర్ 

మండలంలోని అచ్చంపేట తాలూకాలో 

ఉన్న మామిళ్ళప లి (గామంలో నివసిం 
oR) 

చారు. వీరి ఇంటిపేరు గరికపాటివారు. 
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గుంటూరుజిల్లా గరికపాడు నివాస్ములె 

నందువలన ఈ పేరు వచ్చియుండవచ్చు. 

ఆ తరువాత వారి వంశంలో ప్రసిద్ది 

చెందిన అన్నంభట్టువ లన వీరికి ఈ 

గృహనామం సరమ యింది. 

అన్నంబాొట్ల 

వ్యక్తి నామం (స.). 

అన్నం_ గృ. నా, పూ.వ్య, నా, 

అన్నమ్మ. అన్న అమ్మ. ఆర్వేల 

నియోగి (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, _భొట్ల గృ. నొ వు 

అన్న ంరాజు 

చూ. అన్నమ రాజు 

వ్యక్తినామం (సంసా. 

అన్నం _గృంనా.పూ. స్తీ, వ్య. నా; 

అన్నమ్మ. “ఇది__ వెంకట నరసయా 

మాత 5 పుతాన్నమ రాజాన్వయ 

పయః...” (శ ౦త.చ; ఆశ్యా.గ ; 

పు.ళీర్స). 

అన్నం రెడ్డి 

వ్యక్తి నామం (రాస), 
అన్నం౦_ గృ.నా.పూ.వి.చూ. అన్నమ 

రాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రెడి గృంనా.ప 
యి 

ఆఅన్నలదాసు 

చూ, అన్నదాసు 

వ్య క్రీనామం (రా.న.). 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట్ 

అన్నల _గృంనా,పూ,.దే. అగజుడు, 

సోదరుడు. అన్న బహు. కు ద్వి.వి. 

హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -దాసు గృ్భ.నా.ప. 

అన్నా పంతుల 

వ్యకి నామం (స). 

ఇఆన్నాపంతుగారి 

అన్నా_ గృ.నా.పూ, సంబోధనార్లకం. 

వి. చూ, అక్కా పంతుల. 

(ద్రావిడులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _పంతుల గృ. నా. వ. 

ఆరామ 

అన్నా(పగడ 

వ్యక్తినామం (స) 

అన్నా_ గృ.నా.పూ., దే. సోదరుడు, 

తండి. వి.చూ. అన్నా పంతుల. 

చూ, ప్రగడ గృ, నా. పః 

అన్నాబ త్తుని 

చూ. ఆన్నాబ త్తుల 

వ్యక్తినామం (సం 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

అన్నాబత్తుల 

రూ. అన్నాబ తుని 

వ్య క్రీినామం (తె.సంఎం 

అన్నా_ గృ.నా.పూ. సంబంధ సూచి. 

వి-చూ. అన్నా పంతుల. కమ్మ వారిలో 

ఇంటిపేరు, చూ, _బిత్తుల గ్య. నా.ప, 

ra 

వ్య క్రినామం (తె). 



మొదటీ భాగం 

అన్నా గృ క్ | తండ్రీ 

సోదరుడు. వి.-బూ. అన్నా(పగడ. 

చూ. _రెడ్డి గృ.నా.ప. 
G 

అన్నావరుల 

వ్యక్తినామం (తె.సం. 

అన్నా_ గృ.నా.పూ, దే. సోదరుడు. 

వి.చూ. అన్నాపగడ, 

ఇంటిపేరు. చూ. _వయల గృ.నా.ప. 
(బాహ్మణులలో 

అన్ని 

చూ. అన్నే 

పౌరుషనామం (రా. 

కాపులలో ఇంటిపేరు. 

అన్ని పెద్ది 

క. అని పెద్ది 

వ్యక్తినామం (స). 

అన్నీ. గృ.నా.పూ, రూ. అని. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

అన్నము 

పొరుషనామం. వ స్తుసూచి (స. 

(పొం అణియ; సం. అనిక; తు. అణ్య; 

త. ఆణీయం, మ. ఆణీయం.= fore... 

part of a vessel. D.E.D.S.100. 

అన్నే 

రూ. అన్ని 

పొరుషనామం౦ (తె.సం, 

25] 
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< 2సం.ఆన్న-_ కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు, 

అపరంజి 

పొరుషనామం (న. 

అఫ్ వ04 బంగారం ౦. మేలిమి 

బంగారాన్ని అపరం బంగార౦ 

ఆంటారు. “బంగారం అనే అర్హంగల 

ఉర్లూలోని అఫ్ఎంజి దీనికి సమస 

మాతృక. ఫరంగుల రాకపోకలతో 

(ప్రసిద్ధికి వచ్చిస మంచి బంగా౭ం అనే 

వాడుక గలపాం శీక భాషలోని 'అఫ్ంజి” 

దీనికి మూలమాతృకి తె. కొ. వె. 90 

తూ.దొణప్ప. ౨. అపరంచి; క.ఆపం ర; 

తె. అపరంజి. 

అపి రెడి 
G 

చూ. అప్పిరెడ్డి 
(3 

వ్యకి నామం (శా. 

అపి. € అప్పి, వ్య.నా. 

“__అపిరెడ్డి (పోలిసాని__” శా,1149. 

(T.M.P Il., P.1113, No. 475) 

అప్పడం 

ఆహార పగారనూచి (స). 
(ద 

సస్పడం లేక అప్పడం తయారుచేసి 
ఆమ్మెవారు. నంబూ।ది బ్రాహ్మణులలో 

గృహనామం. 

అప్పన 

వ్యక్తినామం (తె.స.). 

అప్ప_ గృ.నా.పూ.; పృ.నా. చఆపస్ఫస్ప. 
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అప్ప+అన్న. అప్ప_ వి.చూ. గృ.నా.ప, 

సింహాచలంలో ఉన్న దేవుడు అప్పన్న. 

దాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 
చూ. _అన గృ. నా, పం 

స 
వ్యక్తి నామం (సృ). 

అప్పన్న_ గృనా.పూ., వు.నా, దేవతా 

సూచి. విష. అప్పన. వెలనాటి వైదిక 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

వ! భట గ్భ. గౌ పః 
టి. 

అప్పరచింతల 

వృక్షసూచి (రాశా.). 

అద అదం అద ణా ఉరీ : అప్పర_వ్వ్యు త్స శ్రీ అస్పషం?4 అపర 

అను త్రమము, అపరదిక్కు. చింతల. 

చింతబహూ కుజొప. చూ. 

“__అప్పరచింతల పెద్ద చక్రరాజు__” 
ల్ 

(క్రోధన (ట.యం.పి, పు.606.నెం.877) 

చింతా. 

అప్ప రాజు 

రూ. అప్పలరాజు 

వ్యక్తినామం (స. 

ఆప్ప_ గృ. నా. పూ. తండ్రి, తల్లి 

అక్క. వి.చూ. అప్పన,. (పధమశాఖ 

నియోగి (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ, _రాజుగ్భ. నా. సం 

అప్పల 

చూ. అప్పాల 

ఆఅహోరపదార సూచి (సనా. 
ఖు 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రై 

ణి 

? చ అప్పలము. అప్పడం __దురంధ 

రుడలరె నస్పల పాయక రాయండి 

ద్దరన్-.” (రుక్క.పరి, రేక. సోమ. 
(o 

పు,16; 1-653) 

అప్పలభ ట్ల 

వ్యకి నామం (తె.న.). 

అప్పల_ గృ.నా.పూ; బహు. తండి, 

కుకూప, 

బెదిక్ 

అక్క, తల్లి, అప్పబహు, 

వలనాటి 

(బాహ్మణులలో ఇంటే పేరు. 

చూ, _భట్ల గృ న్నాం 

కళ 

ని.చూ. అప్పన,. 

అప్పలరాజు 

చూ. అస్పరాజు 

వ్యక్తినామం (తె.రా.స,). 

అస్పల._ గృ,నా.పూ., బహు. (బాహ్మ 

ణులలో ఇంటిపేరు. 

అప్ప సాని 

వ్యకి నామం (శా). 

అప్ప_ గృ.నా.పూ., వి.చూ. అప్పన. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

_-_అప్బ్పసాని కొండసొని ___” 

వికారి. యఫ్. 1189. (టి.యం.పి.11; 

పు. 820; నెం. 002). 

అప్పా ద్యేదుల 

చూ. ద్వివేదుల 
న పః / ఇద పౌరుషనామం (నస 
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వెలనాటి 

ఇంటిపేరు. 

,వెదిక (బ్రాహ్మణులలో 

అవ్చారావు 

వ్య క్రినామం (స. 

అప్పా_ గృ,నా.పూ., తండ్రి. అప్ప+ 

ఇ. వి.చూ. (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _రావు గృ. నా, ప, 

అప్పన, 

దష్పాల 

పొరుషనామం (తె. రా.స్స్ఫ. 

ఆహార పదార్గసూచి. అస్పము బహు, 

కు ద్వి-వి. ఆహార పదార్థం అప్పము. 

వరిపిండి, బెల్లం కలిపి గుండిని 

ముద్దలు చేసి నూనెలో వండిన పదార్దం. 

సం. అపూప_; త. అప్పం. 

అప్పి 

వ్యక్తినామం (తె. 

అప్ప ఇ, అప్ప. వి.చూ. 

అప్పీనేసి 

వ్య క్రినామం (స. 

అప్పి_ గృ.నా.పూ. చూ. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ. నా. ప 

గృ్భ.నా.ప, 

అప్పి రెడ్డి. 

అప్పి రెడి 
యె 

రూ. అపిరెడ్డి 

వ్యకి నామం (రా.స.). 

అప్పి. గృ.నాా పూ., 

6 అప్బయ, అస్ఫ_ వి.చూ, అప్ఫన. 

వ్య. నా. 

చూ, _రై గృ.నా.ప, 

అబ్బరాజు 

రూ. అబ్బిరాజు 

వ్యక్తినామం 

? 6దఅబ్బయ చదొఒళ_ ఇవి రెండూ 

పర్యాయ వాచకాలుగా సద్మపురాణ 

అవతారిక 'అర్టరర్ః 

కొడుకు తిప్పరాజు._” 

(₹.1468., టి.యం.పి.11,పు.969. 

కల బృరాజు 

అబ్బరాజు 

అబ్బా రెడ్డి 

వ్య క్తినామం (రా). 

అబ్బా_ గృ. నా. పూ, ప 

అబ్బరాజు చూ. రె గృ-నా-ప, 

అత్చావరుల 

వ్య క్తినామం (సం. 
అబ్బా_ గృ.నా.పూ. సంబంధ సూచి. 

వి.చూ. అబ్బారెడ్డి. (బొహ్మణులలో 

ఇంటిసెరు. చూ. _వరుల గృ.నా,ప. 

అబ్బినేసి 

రూ, అబ్బి నేని 

వ్యక్తినామం (రా.). 

అబ్బి _గృ.+నా, పూ.వ్య.నా., ఉఅబ్బయ. 

వి.చూ. ?ఇ అబ్బి. దే. 

అబ్బాయి. ఇంటిపేరు, 

అబ్బరాజు. 

కమ్మవారిలో 

చూ. _నేని గృ-నా,ప, 

అబ్బి రాజు 

బూ, అబ్బరాజు 
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న్యక్తినామం (స. 

అబ్బి గృ.నా.పూ. పు, నాక వి. చూ. 

అబ్బరాజు, 

అప్పి లెడిగారి 

వ్యక్రినామం (రా.). 

చి .నా.పూ. వం. నొ. అబ్బిరెస్ట_ గృ-నా, పూ § 

అబ్బి_ వి.చూ. అబ్బరాజు. _రెడ్డె 

చూ, లః గృ.నా.ప. 
G3 

చూ, _గారి గృ్భ.నా.ప, 

అప్బీ పాని 

ప్యక్తినామం (రా. 

అబ్బి_ గృ.నా.పూ. వి.చూ. అబ్బరాజు 

చూ. _సానీ గృంనాంప, 

అభి నేని 

చూ, అబ్బినేని 

వ్యకృనామం౦ (న). 

అభి_ గృనా.పూ. ఉఅబ్బి. వ్య.నా, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

అమర 

చూ. అమరం 

పౌొరషనామం (సః ) 

అమరగాని 

వృ తిసూచి (తె.స, 

శఅమరగాడు. అమరమును అనుభ 

వించేవాడు. విచూ అమరం. 

? ఇమరగెని 

గృహనామ వివరణ పటీకి 
త 

అవురగాసి 

వ్యక్తి నామం (రా.స.). 

ఆమర-_ గృ.నా.పూ.ఆమ రమువి.చూ. 

అమర నేని. త. అమరమ్, అసం, 

సమరమ్ చూ. _గొని గృ. నా .ప. 

అమర నేని 

రూ. అమరినేని, 

అమిరినేని,. 

వ్య క్రినామం (న. 

అమర_ గృ.నా.పూ, పొ.నా. ఆవశ్య 

కమైనప్పుడు కొంత దండును తీసికొని 

రావలయినను నిబంధనము మీద చిన్న 

రాజులకు ఈయబడిన భూమి. సూ. సీ, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. అమరగాడు, 

అమరనాయకరము మొద లెనవి ఈ 

పదంతో ఏర్పడినవే. ఈ అమర 
నాయకుడే అమరనేని కావచ్చు. 
నేని గ్బృం నః 

ఆఅమిరినాయని, 

అమరం 

రూ. అమర, అమరా. 

పొరుషనామం (తెస). 

6అమరము చఅమరు. వి. చూ. 

అమరనేని. అనుకున్న కౌలుకు భూమిని 
వ్యవసాయం చే సేవానికి 

కూడ అమరం అంటారు. 

ఇవ్వడాన్ని 

అమరవాది 

ఫౌరుషనామం (తె.సాఎ 
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అను గృ. నా. పూ. గశించని 

వాదం చేసేవాడు. వాదంలో ఎవరి ,నెనా 

జయించగల శక్త కలవాడు. (బాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు. “__చమత్కతియు౮ 

కవితారచనచే సమరవాది రామయసుకవీ ” 

(ద్రౌపదీ. 191) “__ద్విజరాజ వనుచు 

నిన్ను నభినుశింపగ జెల్లదె యమక వాది 

రామయ కీర ద్ర (ద్రౌపదీ. 1_80). 

ఆను-రా 

చూ. ఆమరం 

పొరుషనామం (సు). 

ఆమరిచేని 

చూ. ఆమర నేని 

వ్య కినామం (స). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

అమలిచేని 

రూ. అమిలినేని, అమ్మి లి నేని 

వ్యక్తి నామం (రాస). 

ఒఉఅమలసాయడు, అమలి_ గృ.నా.పూ. 

వ్య.నా. దెవతాసూచి. అమల; లక్ష్మీ. 

కమ్మవారి ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గ్భ. నా-ప. 

అమనా 

పౌరుషనామం౦ (రా.). 

కృష పక్షంలో చివరిరోజు. అమాస్త్క 

అమా వాస్య. సం. అమావస్సా, అమా 

వాస్సా; త. అమావాసి; క. అమాసె. 

హరిజనులలో ఇంటిపేరు, 

101 

అమిరినాయని 

చూ. అమరనేని 

వ్య కనామం (శాం 

“__అమిరినాయని వెంగళనాయనిం 

గారు.” శా. 1484 (టి.యం.పి,1, 

పు.60, నెం. 903). 

అమిరి నేని 

చూ. అమర నేని 

వ్యకినామం (రార 

కడ్య్మువారిలో ఇంటిపేరు 

అమిలినేసి 

చూ. అమలినేని 

వ్య కినామం (కె.రా.న.). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

అమృత వాక్కు-ల 

పౌరుషనామం (నృ. 

ఆమృత వాకు. బహు. కు ద్వి.వి, 

ఆఅమృత_ అమృతం, శాశ్వతమైన; 

వాక్కు: మాట్క పలుకు. బ్రాహ్మణులలో 

గృహనామం. 

అంబటి 

ఆహార పదార్థ సూచి (స). 

అంబలికీ ద్వి-వి. సిండితో కొంచెం 

పల్చగా కాచిన పదార్థ 0. బహు 

అంబళులు, అంబళ్ళు, త. అంబలి; 

కథ. అం బలి. (డి-ఇండి. 146.). 
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అంబాదాసు 

వ్య కినామం (స, 

అంబా... గృ.నాపూ. వివతాసూచి. 

చసరి. అంబా : పార్యతీ రేపి? (ప్రథమ 

శాఖ నియోగులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. దాను గృ.నా.ప. 

అంభబ్రారి 

పొరుషనామం (స్య. 

ఏనుగుమీద కూర్చుండటానికి 
పీఠం. 

తు. అంబరి, అందారి. 

స్టే 
ర్, ఆఅంబాది; త. ఆంవబారి 

అమ్మనభ ట్ట 

వ్యకీనామం (సం. 

అమ్మన._ గృ-నా.పూ. వ్య.నా., పృ.నా. 

ఇఅమ్మన్న. అమ్మ_ వి.చూ. అన్నను. 

_అన6 అన్న. విచూ, గృ-నా,ప. 

వెలనాటి వెదిక (బాహ్మణులలో ఇంటి 

శేరు. చూ. _భట్ల గృంనా,ప, 

అవ రాజు 

వ్య క్తి నామం (న). 

అమ్మ. గృ.నా.పూ., సంబంధసూచి. 

తల్లి . వి.చూ. అన్నను. ఆర్వేల నియో 

గులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _రాజు గృంనా-ప, 

అమ్బినేని 

వ్య కి నామం (సృ). 

అమ్మి. గృ,నా,పూ, వ్య.నా, అమ్మ. 

గహనా మ వివరణ పట్టిక 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

అబ్బులినేని 

చూ. అమలినేని 

వ్యకి నామం (రా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

అమ్మి సెట్టి 

వ్య క్తినామం (సృ. 

అమ్మి _గ్భ,నా.పూ. పున వి.చూ, 

అమ్మి నేని చూ. _సెట్టి గృ.నా.న. 

అమ్ముల 

పొరుషనామం. ఆయుధసూచి (స). 

అమ్ము బహు. కు ద్వి. వి. బాణం. 

వృ త్రియందు తరచుగా అంప ఆపుతుంది. 

చూ. అంపశయ్య; అంపపొది, 

అంసకొడు. 

అ నులసోనుయాజాల 

వ్య క్రనామం (స. 

అయల_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి. 

ఐల, అయల.౬[పా- అఆహిలా_ 

చసం. అఖిలొ.. : పార్యతి. 

చూ. _సోమయాజుల గృ.నా.వ. 

అయాచితుల 

పొరుషనామ౦ం (తె. 

అయా చితం అడగ కుండానే 

ప్రాప్తించింది. అడగకుండానే వచ్చిన 

దానితో జీఏంచే వృ త్రి అయాచిత వృ 
వాని 



రెండవ భాగం 

(బాహ్మణులలో గృహనామం 

అయితేంరాజు 

రూ. ఆతంరాజు 

వ్యకినామం (స,). 

అయిత ౦. గృ.నా.పూ. ప్రీ,నా. దేవతా 

సూచి. వేల్పు, సూర్యుడు. చఅయిత 
చపా, అయిత _ చనం. ఆదిత్య, 

?6ఐతిమ్మ చవఐతాంద : బాలచం దుని 

తల్లి. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ నాం న, 

అయితె 

వ్య కినామం (స. 

దేవతాసూచి, 

వి. చూ. అయితంరాజు 

ఇలా, 

అయిలా 

రూ. ఐలా 

వ్యక్తి నామం (న). 

ఉఐలా. దేవతాసూచి, పార్యతి. వి.చూ, 

అయలసోమ యాజుల. 

అయ్య 

రూఇ అయ్యల 

పటప్ప పేరు (స). 
ళు 

వ. చూ. గ. నౌ. ద కొరవ, మాల, 

సేరుకల వారిలో ఇది ఇంటి పెరు. 

ఆఅయంగారి 

పొరుషనామం (తె.న.). 

ఆయ్యగారుకు న్ు అయ్యగారు ; 

సూ ర్యుడు. 
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ఆచార్యుడు. పూజ్యుడెన (బాహ్మాణుడు. 

దకిణదేశంలో కొందరు వైష్ణవుల 

పేర్ష చివర పట్టపు పేరుగా చేరుతుంది 

ఉదా : రామరాజయ్యం గార్లు పెరు 

మా శయ్యంగారు. ఆర్వేల నియోగులలో 
య 

ఇంటి పేరు. 

షత అయ్యవు రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (తెస్ఫ, 

6 అయ్యప్పరెడ్డి 

అయ్యపు_ గృ.నా.పూ. ఆయ్య +అప్ప 

అయ్యా వి.చూ. అయ్య, 

ని.చూ. గృ, నా, సు 

చూ. _రెడి గృ. నొ. ప 
G 

_అప J 

అయ్యల 

చూ, అయ్య 

పొరుషనామం (తె. 

అయ్య బహు. కు ది. వి. 

అయ్యలరాజు 

వ్యకి నామం (సా). 

అయ్యల- గృ.నా,పూ,, బహు. అయ్య 

బహు ,కుది.ఏ, విచూ.అయ్య గృ.నా, ప, 

“జగదేక విఖ్యాతి 

రాజ తిస్పయ మనీషి_.” (రామాభ్యు. 

ఆశ్వాగ.పు. 27). “"ఇది_._గో[తపవి(త్రా 

య్యల రాజాన్వయ సుధా వార్థి--” (కవి 

కర్ణ. ఆశ్యా.గ; పు.198). “__సత్కు 

వితారచనాఢ్యులై న మాయయ్యలరాజు 

ధుర్యాయ్యఅ 
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వంశజులను_._“(హంసవిం. పీ.1_12) 

అయ్యలరాజు తిప్ప సచివా[గణే..*” 

(హంసవిం. 1_12) “అయ్యలరాజు 

“ఆయ్యన్న పంశజుడగు__._" (రెబ్రమత 

శ, 1_10) చూ, _ఎరాజొ గ్ర సో హ్ 

అయ్య వారి 

రూ. అయ్యారి, అయ్యారు. 
పౌరుషనోమం (తె. 

ఆయ్యవారుకు ద్వి, వి. 

ఉపాధ్యాయుడు, పూజ్యపురువుడు, 
ఉఆర్యవీర శబ్దభవమని కొందరు. 

ఆచార్యుడు, 

అయ్య నలు 

వ్యకి నామం (రా: 

అయ్య. గృ. నా. హూ మో; అయ్య 

చూ. _స్వామి గృ. నా, ప. 

అయ్యారి 

చూ. అయ్యవారి 

పౌరుషనామ౦ (సృ. 

అయ్యవారిలోని వకారానికి 

వచ్చింది. 

లోపం 

అయ్య్యాగు 

చూ.అయ్యవారు 

పొరుషనామం (రా. 

హరిజనులలో ఇంటి పేరు. 

అరకల 

వృ త్రిపరికర సూచి (తె.రా.స), 

ఆరక బహు. కుద్వి. వి, అరక, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
వక 

ఎద్దులు కొటి దున్నడానికి సిద్దం చేసిన 
అ రు థె 

నాగలి, 

అరవ 

దేశ లేక భాషసూచి (రాస). 

దా విడుడు, అరవ దేశంవాడు. త, 

అరువా; క.అరవ, అరవ, అరువు.ఆర్య; 

తు. ఆరవ; తె. అఅవ, (డి.ఇ.డి.264). 

మహమ్మదీయ పురుషునికి ఒరియా స్త్రీకి 
జన్మించిన వారమని చెప్పుకుంటారు, 

నాయకొ, ప్మాతొ మొదలైనవి వీరి 

బిరుదనామాలు. అరవ దేశంనుండి 

వచ్చిన వారిని లేక అరవభాషను మాతృ 

భాషగా కలిగి తెలుగుదేశంలో జీవి స్తున్న 

వారికి ఈ ఇంటి పేర్లు వచ్చిఉంటాయి. 

వి, చూ. సిటి,యస్.ఐ.1, 69. 

అఠవరి 

పొరుషనామం (తె). 

వాషాసూచి. అరవ భాష. త. అరవమ్. 

వి, చూ. అరవ, 

అరికకూటి 

ఆహార పదార్హ సూచి (స). 

ఆరిక _ గృ. నా. పూ. ధాన్యనూచి. 

6 ఆరిక, చూ, ఆరిక, 

చూ. _కూటి గృంనా.ప. 

అరీశ్రాటి 

పొరుషనామం (స. 

2 ఉఅఆర్మాటి 6 ఆర్కాడు 



రెండవ భాగం 

అరిగా 

చిరుదనామ౦ (న.). 

ఇఆరిగ.చత)మువంటి ఒకానొక రాజ 

చిహ్నం. రూ. అరిగె. శద్దా. 

అరుల 

పౌరుషనామ౦ (శాల. 

6€అరులు వాత్సల్యం. క, అరలు, 

ఆరు; త. అరుశ్ : (పేమ. “_అరుల 

రాఘవయ్యంగారు__” శా. 1667 

(టి.యం.పి. 11, పు. 1120, నెం.524) 

అరువు 

రూ. అరువుల 

పొరుషనామం (రా. 

ఖరీదు తర్వాత ఇచ్చే పద్దతిలో ధాన్యం 
ధి 

మొద్మలెనవి తీసుకునే బుణం, అస్ఫు. 

అరువ్లుల 

చూ. అరువు 

భొరుషనామ ౦ (తె. 

అరువు బహు, కు ద్వి.వి, 

అలనుందల 

చూ. ఆలమందల 

జంతుసూచి (శా. 

ఆలమంద బహు. కు. ద్వి. వి. 

చ ఆలమందల “__అలమందల పెరు 

మాళ్__” (టి.యం.పి.11, పు. 790. 

నెం. 878). 

26] 
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అలవల 

ధాన్యసూచి (తె. 

అలవబహు. కు ద్వి. వి ఉఆలవరులు. 

ధాన్యసూచి. 

అలవాొ 

పొరుషనామ౦ (స. 

ఉ6ఆలవ : ఆవరణ్క కంచె, దడి. గొడ్ర 

కొషంలో కప్పు కింద మేత, పొట్టు మొద 

లైనవి పెట్టుకోడానికి ఏర్పరచినచోటు. 
మాం. పృ. ప. పర్యా. మచ్చు. 

అలపంద 

ధాన్యసూచి (రాం. 

ఉ : అలచంద ఆలిచంద్క ఆఅలిసెందం 

అల్బంద, అల్పెంత, అల్ఫొంద. పర్యా 5 

బొబ్బర- 

Catjang క. అఆలనంది, 

బబ్బెక, పృ. నా, Vigna 

అలసం దె 

హలసంది, హలసంది; తె. అలచందల, 

అలసందెలు, అలసందియలు. D.E.D. 

205 

అలసెటి 
లు 

చూ, ఆలంసెటి 
య థి 

వ్య కినామం (స). 

అలాన్రుల 

సృక్షసూచి (సః 

అలము_ నేలపెపాకు తీగె, సూ. ని; 

శాకవిశేషం. శబ్దా. అలము యొక్క 

ఆకులు. ఆకు అలవ అని వాడుకలో 

వుంది. 
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అలినేడి 

చూ. అలినేని 

వ్యకి నామం (స. 

కమ్మవారిలో గృహనామం 

అలినేని 

రూ. అలినేడి, అల్టీని 

వ్యక్తి నామం (స). 

అలి... గృ-నా.పూ. గల్లి, వృక్షసూచి, 

?6ఉ€అ లయ. 
(ag) 

వ్యక్తి నామం, ? దఅల్లఇ, కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు, 

ఆం. వా. Mater lilly. 

అం 
(య 

పొరుషనామం (సా). 

(పసిద్ధిని తెలుపుతుంది. ఆం.వా. కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు. “అ ల్లవర్గంబునం 

దొగి నవతరించి.__” ((ప్రద్యు. శ్రీపాద. 
1.17) 

అరం 
(౧౧ 

నృక్షసూచి (స). 

వృ. నా, : Zingiber officinale 

తేమనేలల్లో సాగుచేసే దుంప. 

వారిలో, మలక ఇంటిపేరు. 

కమ్మ 

అభిమరాజు 

రూ, అల్లింరాజు 

వ్య క్రినామం (సా. 

అల్లమ_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి. 

ఇఅల+అమ. వి. చూ. అలసాని. 
ళం య 

(బాహ్మణులకో ఇంటి పేరు, “ఇది శ్రీ__ 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రు 

హరితసగో త్ర (శ్రీమద ల్లమరాజు రంగ 

ధామార్య పొ త్ర...” (నారా. చలనము. 

ఆ.శ్వా.గ.1_42) చూ. _రొజూు గృ్భ.నా.ప, 

అల ౦చనేని 
CN 

వ్య క్తినామం (స). 

అల్లం_ గృ. నా, పూ, 

శఅల్లమ. వి. చూ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గ్భ. నా. స. 

'దేవతానూచఛి. 

అ లమరాజు. 
య 

అల్భ ౦రాజు 

చూ, అల్లమ రొజు 

వ్య క్తినామం (స. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి'పేరు. 

అం ౦సెటి 
గం ఠి 
రూ. అలసెటి, ఆలం సెటి 

(wa) శు 

వ్య క్తినామం (స. 

క జ ని? 

ట్ గృంనా, 

అల్ల ౦ _ Ks 

చూ.అల్ల మ నేని చూ, _ ల 

అల్ల సాని 

వ్యక్తి నామం (సాం). 

ల- గృ. నా. పూ, దేవతాసూచి. 

తల్లి, సర్వవ్యాపినియగు సర దేవత_ 
కమ్మవారిలో ఇంటిసేరు. 

“ఆంధ్ర కవితా పితామహ యల్ల సాని 

సూ. నీ. 

పెద్దన కఏీందయని......” (చాటుప,పు. 

120.). కక్ అ య ల్లసాని పెద్దన 

rh (పెది ప. 102) 

చూ, సాని గృ.నా.ప. 
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అనీ ని 
(ధా 

చూ. అలినేని 

వ్య క్రినామం (న. 

ఒలఅల్లి నేని 

ఆలు 
లా 

పొరుషనామం (సం. 

అల్లుకొను, చాప మొద లెనవి కూర్చు. 

8 6లఅల్ల. వి.చూ. అల్ల 

అలం 
టి. 

పొరుషనామం (రా. 

చఅల్లెము పెండ్రయిన తోడనే 

అల్లుని బిలిచి అత్తవారింట సెపైడి 

విందు, మనుగుడుపు. ఆం. వా. 

6అలె౦ ; గాడి, స్నానంచేసిన నీళ్ళు 
na) 

పొయేదారి. మాం.వృ,ప.4. హరిజను 

లలో ఇంటిపేరు. 

అళవహారిసెటి 
ట 

వ్యక్తి నామం (న. 

అశహరి_ గృ. నా. పూ.6త. అళహరి 

చూ. _సెటి గ. నాయక, 
రు 

అవచి 

వ్యకి నామం (సా. 

అవచి తిప్పయ సెట్టికి ఇది గృహనామం. 

తిస్పయ సెటి వంశంలో (పసిధీ చెందిన 
ట థి 

వాడు అవచి. వి. చూ. సాహిత్యంలో 
ఇంటి పేర్లు. _వెశ్ళకులంలో ఇంటిపేరు. 

_-నేర్పరియైన _వెళ్యకులో త్రముండవచి 

తిస్పండల్పుం డే-_' (హరవి. శ్రీనా 

208 

అవటం 

పొరుషనామం. (స. 

దనం. అవటమ్ : రంధం, గొయ్యి, 

నూయి, స్తం; సక్షీపి ల్ల, స్కూ ని., 

నీరుల్లి: నింబం. ఆం. వా. 

అవభానం౦ం 

రూ. అవధానుల 

పొరుషనామం (తెరాస, 

6సం, అవధాని_; ఎకాగత. మనస్సు 

ను ఇతర విషయాల నుండి మరల్చి ఒకే 

విషయం పె కేం ద్రీకరించడం. ఉదా. 

అష్టావధానం, శతావధానం. వేద 

విద్యాభ్యసనం కలవారు. _వెదిక (బ్రాహ్మ 

ణుల ఇంటిపేరు. 

అవధానుల 

చూ. అవధానం 

పౌరుషనామం (తె.స్ఫ. 

అవధానీ బహు. కుద్వి- వి. ఎవెదిక 

బాహ్మణుల ఇంటిపేరు. 

అవసరాల 

వృ త్తిసూచి (తె,స.). 

అవసరం బహు. కుద్వి.వి. అవసరము: 
సమయం. అవసరాల వారు. 

సమయాన్ని తెలియజేయువారు_ రాజ 
ద్వారపాలకులని సూ, ని; రాజ దర్బారు 

లలో అవసరానికి రాజు సమీపానికి వెళ్తే 

వారు. దేవాలయంలో సూరోద్యయం 

మొదలుఅర్హరా (త్రి వరకు దేవునికి వివిధ 

బహు. 



కాలాలలోచే సేఅంగరంగభో గాలుంధూస 

నై వేద్యాది కైంకర్య సమయాలకు 
అవసరాలని పేరు. ఉదయం నుండి 

అర్హ ర్మాతి వరకు దేవునికి అనేక విధ్శాలెన 

పూజలు అన్నం, పాయసం మొద లెన 

నై వేద్యాలు వివిధ సమయాల్లో చేసారని 
శాక. 

అవినేడు 

చూ. అవినేని 

వ్యకినామం (స. 

అవినేఏ 

రూ. అవినేడు 
వ్య క్రినామం (స. 

అవి_ గృంనా-పూ, వ్యుత్పత్తి అస్పష్టం, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ. నాం ప. 

అవిరినేసి 

రూ. అవిర్నేని 

వ్యక్తి నామం (సు. 
అమిరినేని. మ, వలు పరస్నరం 

వినిమయం చెందుతుంటాయి గనుక 

అమిరినేని అవిరినేని అయివుండవచ్చు. 

ఉదా : మామయ్య. మావయ్య. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ. నా.ప. 

అవిర్నేని 
చూ. అవిరినేని 

ప్యక్తినామం (న). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

గృహనామ పీపరోణ పటీక 
ట 

అవిశాకుల 

వృక్షసూచి (రా.). 

వృ.నా. Sesbania grandiflora. 

అవిశాకు బహు, కుద్యి.వి. వృక్షసూచి. 

అవిశ_ గృ.నా.పూ. అవిసియ, అవిసె 

అగిసీయ. సం, అగ స్తి; త. అక తి, 

అచ్చం, అచ్చి; ను. అక త్తి; క. అకచె, 

అగచె, అగసె, అగిస; తె అగిసె, 

ఆగిశ, అవిశ; డి.ఇ,డి. 4 

చూ, ఆకుల గ్భ, నా, ఇ 

అవిసైటి 
౬ + 

వ్యక్తినామం (సం) 

అవి... గృ.నా.పూ, వి.చూ. 

చూ, _ సిటి గృ నా. ప. 
ట 

అవినేని 

పౌరుషనామం (న.). 

ఈ అవ్వ. త ల్లి; తండిిత ల్లి; పూజ్యశ్రీ 
నం. అంబా; ర. అవ్వ; త్. అవ్వ. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

ఆవ్యారి 

పౌరుషనామం (న). 

సం, అవార్య- నిరంకుశం, 

ఆడ్డులేనిది, ?6సం. అపారమ్ 

అధికం బహుళం. అవధానం చేస్తున్న 

ప్పుడు మా ఇంటిపేరు (అవ్వారి) మధ్య 

మధ్య పదాలలో వ స్తుంటుందని ఒక కవి 

చమత్క రించారు, 

ఇంటిస్తేరు, 

(బాహ్మాణులలో 
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అన్థర్ల 
థి 
పెరుషనామం (న). 

సం, అశ్వత్ధ -- 

అశ్విని 

వ్యక్తీ నామం (న). 

దేవ.వెద్యుల తల్లి, 

అసష్టకాల 

పొరుషనామ౦ (సం. 

అష్టకము : బుగ్వేదభాగం. అష్టకము 
మీద “లి వచ్చినందున మువర్దకొనికి 

లోపం, పూర్వస్వరానికి దీర్చ వచ్చింది. 

అష్టభాషా 

“సి టదసామం (సు. 

అష్ట_ గృ. నా. పూ, సంఖ్యాసూచి, 

ఏనిమిది. తెలుగులో ఇది సమాస పూర్వ 

సదంగానే ఉంటుంది. చూ. అష 

ప్పతులు, అష్టాదశ. అష్టభొషా అనేది 

వీరుదనామం. ఎనిమిది భాషలని అర్దం. 

ఎనిమిది భాషలలో మంచి పాండిత్యం 

కలవారని తెలు స్తుంది. 

అసబోయిన 

చూ. ఆశబోయిన 

వ్యక్తినామం (స. 

ఆ 
ఆకాశం 

పౌరుషనామం (తె.రా.స), 

సిం ఆకాశ...సూర్యుడు మొద్మర్రిన 
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గ్రహాలు తిరిగే ప్రదేశం, మిన్ను. 

దేవాంగులలో ఇంటిపేరు, 

ఆకుండి 

పారుషనామం (సా): 

వ్యుత్ప త్తి అస్పష్టం “__చేంకటాంత 

ర్యాణిపుత్రాకుండి వ్యాసమూ ర్తి ది శాస్తం 

ధీఏఎకృత_.” 

ఆకుతోట 

పొరషనామం. వనసూచి (రా. 

ఆకు-- గృ.నా.పూ , తమలపాకు. ఆకు 

లతో ఉన్న వనం, తమలపాకులతో ట. 

తమలపాకుల తోటవేసి ప్రసిద్ధిపొంది 

నందు వలన వీరికి ఈ పేరువచ్చింది. 

రెడ్ల లో ఇంటి పేరు, 

అకునుగుల 

పొరుషనామం (స. 

ఆకుమడి బహు. కు ద్వి.వి. సస్య 

సూచి. వరీ మొదలైన వాటిని 

డానికి వి _త్రనాలు చల్లిన నారుమడి. వరి 

యాకు సఖ అని వ్యవహారంలో 

వుందనీ సూ 

ఆకురాతి 

పౌరుషనామం (తె. స గం 

ఆకురాయికీ ద్వీ,వి క త్తి మొదలై స 

ఇనుప సనిముట్లను రాపిడిచే సే పనిముట్టు 

పెంచ 

ఆకుల 

సృక్షసూచి (నృ). 

ఆకు బహు. కు ద్యి.వి- రం ఆకు, 



$06 

తె. ఆకు; గోండి. ఆకి; కొండ ఆక్; 

కుయి. ఆకు; త. ఆకయ్; సర్ది. ఆకీ, 

డి.ఇ.డి. 284. కమ్మవారిలో, బొంతక్ 

సవరలలో ఇంటిపేరు, 

ఆచార్య భట్ల 

Sg నల! 
ఆచార్య_ గృ. నా. పూ. గురువు. 

వేద వ్యాఖ్యానం చేసేవాడు. ఈఆచా 

ర్యుడు. ఆచార్య అనేది మతస్థాపకులై న 
శంకరాచార్య మొదలైన వారి పేర్లలో 
కూడ చోటుచేసుకుంది. (బ్రాహ్మణులలో 

ఆచార్య (బాహ్మణులు ఒక తెగ, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _భట్ల గృ నః 

ఆచ్చారి 

వృత్తినూచి (రా). 
ఉఇఆచారి ఆచార్యుడు. దేవాలయాల 

లో పూజాపునస్కారాలు చేసే పూజారి. 

ఆశ్ల 
"చూ. ఆళ్ల 

ధాన్యనూచి (తె. 

అళ్ల కుద్వి-వి, 

లఅణెము 

' పొరుషనామం (తె.స.నా. 

ఇఆణియము ; దేశం, మాగాణి. 

కమ్మవారిలో, బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

“ఆవ పూ గద్దెపై ఆణమువారు__” 

(పల్నా, పు. 74; పం. 671). 

గృహనామ వివరణ పటిక 
స్త టబ 

ఆతంరాజు 

చూ. అయితంరాజు 

వ్యకి నామం (సం). 

ఆతం౦-- గృ. నా, పూ. దేవతాసూచి, 

ఆ ర్వేలనియోగులలో ఇంటి పేరు, 

ఆది 

పౌరుషనామం౦ (తె, 

మొదటిది, మూలం, (ప్రమాణం. 

కరణకమ్మ వ్యాపారులలో ఇంటి పేరు. 

ఆదిభ ట్ర 

వ్య కినామం (తె. 

ఆది. గృ. నా, పూ. మొదటి. ఇది 

మొదట బిరుదనామమై తరువాత అదే 

(ప్రసిద్ధమై ప్యకినామంగా మారినట్లుంది, 

చూ. -భట్ల గ్భ.నా.ప. 

ఆదిరాజు 

న్య క్రినామం (స). 

ఆది. గృ.నా.పూ. మొదటి, తొలుత, 

చూ, _రాజు గృ. నా. ప, 

ఆనందదాసు 

వ్య క్తినామం (తె. 

అనంద. గృ. నా. పూ. సంతోషం, 

ఆనందం. చూ, _దాసు గృ.నా.ప. 

ఆనపనేని 

వ్యక్తి నామం (స. 

ఆనప_ గృ. నా, పూ. వృక్షసూచి. 

రూ. ఆనబ, సొర చెట్టు వి. చూ, ఆనప 

చూ, _నేని గ్భం నా, స, 
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ఆనం 

పౌరుషనామం (స). 

?6ఆణెము. వి.చూ. ఆణెము,. 

ఆబోతు 

జంతుసూచి (నృ. 

చ<ఆలపోతు, ఆల+ పోతు : వృషభం. 

వృ త్తియందు అంత్య వర్షంలోపించింది. 

ఆముదం 

రూ. ఆముదాల 

వృక్షసూచి (శా. 

ఆం.నా;, Castroil Plant, వృ.నా: 

Racinus Communis; సం.ఆమం|త్ర., 

ఆముండ_; త.ఆమ ణక్కు_.“_._.ఆముదం 

తీరు వెంకటయ్యన్__” శా.1897(ఇ.ఐ. 

11.పు.106, నెం.507) 

ఆముదాల 

చూ. ఆముదం 

వృక్షసూచి (రా.న. 

ఊఉ ; ఆందాలు, ఆందేలు, 

ఆమిదేలు, ఆమెదాలు. 

బహు. కు ద్వి. వి. 

ఆమ దాలు, 

ఆముదము 

ఆరిక 

రూ. ఆరిగ, ఆరిగల 

ధాన్యసూచి (రా.స,). 

వృ.నా: Paspalum f{rumentaceum 

బహు; ఆరికలు, ఆరికెలు, ఆరుకలు, ఆరు 

గలుఆరుగులు,ఆరుపులు,ఆప్ల, క.ఆరికె, 

తె. ఆరుక, ఆరుగ, డి.ఇ,డి. 821 
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ఆరిగ 

చూ. ఆరిక 

ధాన్యసూచి (తె). 

ఆరిగల 

చూ. ఆరిక 

ధాన్యసూచి (సం). 

ఆరిగకు బహు, కుది. వి. కాపు, 

ముత్రాసులలో ఇంటిపేరు. 

ఆరుపాటం 

పొరుషనామం (రాం, 

6 ఆర్భటము; ధ్వని అతిశయం, ఆర 

భటము. ఇది తెలుగు [గంధాలలోను, 

తెలుగు వారి వ్యవహారంలో మాత్రమే 
ఉంది. కమ్మవారిలో గృహనామం. 

ఆరుమడకల 

వృ త్రిపరికరసూచి (రా). 

ఆరు- సంథ్యాసూచి. _మడకల: మడక 

బహు. కు ద్వి.వి. మడక, అరక, ఆరు 

ఆరకలతో పొలందున్నేవారేమో! హరి 

జనులలో ఇంటిపేరు, 

ఆరె 

రూ. ఆరం, ఆరెల, ఆర్ష 

దేశ లేక భాషాసూచి (రా.స.సా,). 

లేక మహారాష్ట్ర భాష, 

ఆర ఆరె ఉఆరియ సం. ఆర్య... ఆరె 

భూమి అం పే మహారాష్ట్ర దేశం. (ఆరె 

భాష ; విచూ. (పొ, దొణప్ప. 1972, 

807.) కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

అం భాష 



జ 
“* చాల ఘనుండు ఆరె జోగన 

చేత." (పల్నాటి, పు. 164, పం. 

2218). “__బలఅవంతుడారె వారి జోగ 

రవుతు_” (పైది. పు. 184. పం. 
2219). 18వ శతాబ్దానికి పూర్వం 

(శ్రీశైల మ ఖికార్డునికి మహారాజులు, 

మాండలికులు స్వామికి దానంచేసిన 
అనేక నాడులు, స్టలముల్తలోని (గ్రామము 
లలో ఇది ఉన్నది. మహారాష్ట్రమందలి 

(గామం తెలుగుదేశంలోని (ప్రభవుకిచ్చుట 

సాధ్యం కాదుకనుక ఆంధ్రదేశంలో గాని, 

సమీప కన్నడ దేేశంలోగాని ఈ ఆరె 

భూమి ఉండవచ్చని కుందూరి ఈశ్వర 

దత్రుగారి ఇధి పాయం. 

ఆరెకూటి 

ఆహార పదార సూచి (నృ, 
థ$ 

ఉఅరికకూటి ఆరిక_ గృ, నా,పూ.ధాన్య 

సూచి; పిచూ. ఆరీక, 

, చూ. కూటి, గృ.నా,పం 

ఆరం 

చూ. ఆరె 

దేశ లేక భాషాసూచి (రా.). 

ఇలరెము ఆరె 

ఆరెల 

చూ. ఆరె 

దేశ లేక భాషాసూచి (తె. 

జిర్యసోవుయాజుల 
క్ 

వ్యక్రీనామ ౦, (స్స. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
॥ (we) 

ఆర్య_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి, 

పూజ్యురాలుు పార్వతి. సేరూరి (ద్రావిడు 

అలో గృహనామం. 

చూ. _సోమయాజుల గృ.నా.ప, 

అక్ష 
చూ. ఆరె 
దేశ లేక భాషాసూచి (తె. 

ఆల 

చూ. ఆవుల 

జంతుసూచి (తై.న్ఫ. 

6ఆవుల, ఆవు బహు, క్ర ద్వి. వి. 

గొల్లలలో ఇంటిపేరు, 

ఆల్లమనేని 
వ్యక్తి నామం (న). 

ఆలమ _ గం నా. హూ. ?6బల- 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూం నేని గృ. నా, ప. 
f ట్ 

“అలవముందచల 

-రూ- ఆలమ౦దల 

జంతుసూచి (రా. 

ఆలమంద బహు, కుద్వి.వి, వి. చూ. 

ఆవుల, ఆలమందలవారు తెలుగు చోడ 

శాఫీయలు. ఆలనురిదల నూకయ దేవ 
చోడరాజు శా, శ. 1820 వ సం॥ ర 

(ఫొంతంలో కనుసషర్తి (పాంతంలో, ఒక 
సాలకుడుగా ఉన్నట్లు ఉహించడానికి 
అవకాశం ఉందన్ని కమ్మ.చ. పేర్కొంది. 
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ఈ గృహనామం 1820 నాటికే ఉన్నట్లు 
తెలుసుంది. 

ఆలం సైటి 
అ 

చూ ఆలంసిటి 
గా అ 

వ్యక్తి నామం (సం. 

ఆలం. గృంనాంప్రాం చఅల్లం 

ఆలా 

చూ. ఆవుల 

జంతుసూచి (సం). 

ఆఅలిసెటి 
౬, 

వ్యక్తినామం (సం). 

ఆలి_ గృ. నా. పూ. ? ఆలో 

చూ, అటటి గ్భ. ణ్ సః 

రు 

ఆళ్ళ 

రూ. ఆడ 
య 

ధాన్యసూచి (సం). 

ఆళ్ల కుద్వి. వి. ఆరికలు ?6 ఆష్ట : 

సేవకులు భటులు. కమ్మవారిలో, కాపు 

లలో ఇంటిపేరు. 

ఆవడ 

ఆహార పదార సూచి (తె. 
@ ~~ 

"పెరుగుతో నానఎసీనవ డ, 

ఆవలన్న గారి 

వ్య క్రీనామం (రా. 

ఆవలన్న-_ గృ-నా.పూ. ?6 ఆపులన్న, 

(గామనామం, చూ, _గారి గృృ-నా.ప. 
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పీ! 

అవాల 

వృక్షచూచి ( తెంసాం)ం 

ఆవాలు కు ద్వి-వి. వృ-నా- : Brassica 

“ఆవాల నాయుదా యపుడు 

పరర ములు." (పల్నాటి.పు. 441 ; 

పం-2811). “ఆవాలవారును నచ్చుత 

పొారుజో (_పెది.పు. 16; పం.209). 

ఆవు 
జంతుసూచి (రా. 0 

గోవు. బహు. ఆవులు, ఆలు. త.,ఆ. 

nigra 

ఆణ్ ; మ.ఆఆన్; క.ఆ, ఆవు, ఆకిశ్, 

ఆకళ; తె.ఆవు. డి.ఇ.డి.288. ఎరుకల, 

కావు. ఒలిజ, బోయ, గొల్ల, ముత్రాస 

కులాలలో ఇంటి పేరు. 

అవుల 

రూ. ఆల, ఆలా 

జంతుసూచి (రా.స). 

పర్యా. గోవుల.ఆవు బహు. కు ద్వి, వి. 

చూ,ఆవు.ఎరుకల, కమ్మ, కాపు, బలిజ 

కొరవ, బోయ వారిలో ఇంటిపేరు. 

ఆవేదుల 

పొరుషవామం (స. 

యఆవేది : విన్నవించేవాడు; వ్యాజ్యం 

లోని వాది. 

ఆభబోయిన 

రూ. అసబోయిన 

వ్య క్రినామం (తె. 
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ఆశ _ గృ నా, పూ. ?సం, అశ్వ 

గుణం. ?6ఆశము: అగ్ని 

చూ._బోయిన గ్భ.నా.ప. 

అఆకంక్రన 

అస్బష్షనామ బంధం (శాం 

“ఆశంకనవీరణ్ణ_”' శా. 1607 

(T.M.P. Il, P.805:N0.429). 

ఆనంగారి 

వ్యకి నామం (తై. 

ఆషం-గృ.నా.పూ. వ్యత్ప తి అస్పష్టం 

చూ._గారి గ్భ.నా.ప. 

ఆసుల 

వృ త్తిపరికరసూచి (శతె,). 
ఆసుబహు.కుద్వి.వి. నేత పనిలో పడుగు 

తో డడానికి ఉపయోగించే చట్టం.క.ఆసు, 

అన్తర్ల 
ఆ స్పరము బహు,కు ద్వి. వి.పరిచే చాప, 

కందళం మొదలెనవి, ఏనుగు మీద 

పరిచే కంబళి. 

లె 
ఇంగువ 

పెౌర్తుషనామం (తె) 

వసం. హింగు_రామఠం, ఒకానొక 

చెట్టు జిగురు. సూ.ని.దీనిని కూరలు 

మొద్శలెన వాటిలో ఉపయోగిస్తారు, 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
యు 

లా 

పొరుషనామం (తె) 

ఇపొ.ఇచ్చాషసం, ఇచ్చా : కోరిక 

ఇష్టమెన 

ఇటుకల 

పొరుషనామ౦ (న). 

ఇటుక బహు. క్రు ద్వి.వి.చ ఇబట్లిక.ఇటిక, 

ఇటుక,ఇటుక. బంకమటితో చేసి కాల్చిన 
రు (wn) 

రాయి. (పా. ఇటకౌ; సం. ఇషకొ; 
© చు 

క. ఇటగె; త, ఇటిగె 
టి ల 

ప్రడిగినేని 

వ్య క్మినామం (రా. 

ఇడిగి_గ్భ. నా. పూ. ? 

చూ._వేని గృ. నా, వ 

కంటి 

రూ. ఇండ 
ర్ం 

పౌరుషనామం (రాస). 

ఇల్లుకు ద్వి.వి. గృహం, ఉనీక్ పటు. 
ne) C=] 

తు. ఇల్లు; క. ఇల్; త. ఇల్,ను. ఇల్; 

కొడ. ఇల్లి వెన్; నాయకీ. ఎల్ల; కొం. 

ఇలు కుయి, ఇడు; కోలా. ఎల్ల. 

డి.ఇ.డి. 420 కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ఇండ్ల 
చూ. ఇంటి 

పౌదషనామ౦ (సృ. 

ఇలు బహు. కు ద్వి. వి. 
ae) 

ఇంటి పేరు, 

చెంచులలో 
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ఇ త్తని 
పొరుషనామం (స), 

లోహసూచి, ఒకలోహంశ సం.పి త్రళ_ 

ఇ తబోయిన 

వ్యక్తినామం (కె). 

ఇ త్త గృ నా. హూ. 

చూ. _జోయిన గృ. నా, ప. 

ఇద్దుం 
పౌరుషనామం (స. 

ఇ ఇరు+తూములు : రెండుతూములు. 

శౌ.శ ? చఇద్దం: దీప్తి: ఉఊగం.మ హమ్మ 

దీయలలో గృహనామం. 

ఇఇనుపకోళ్ళ 

పొరుషనామం (స. 

ఇనుప_ గృ నా. పూ. ఒకలోహాం. 

ఉ6ఇనుము, ఇనుము + కోళ్లు. వృత్తిలో 

మువర్గానికి సవర్గం వస్తుంది. ఇనుపకోడు 

బహు. కుద్వి,వి- కోడు: మంచం, బిల్ల 

పీట మొద లెన వానికాళ్ళు. 

ఇం దపతి 

వ్య _క్రినామం (తె. 

ఇంద్ర-గ్శ-. నా. పూ. దేవతాసూచి. 

సురపతి,. చూ. _పతి గృ.నా.ప. 

ఇప్ప 
రూ, ఇప్పల. 

వృక్షసూచి (తెసం). 

మధూక వృక్షం. ఉ: యిప్ప. వృ.నా 

Madhu¢a Indica త. ఇరుప్పయ్. 
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ఇరుం పె, ఇప్పయ్; మ, ఇరుప్ప, ఇరిప్ప. 

ఇ ల్రిప్పః క.ఇప్పె: తు.ఇప్పె; తె.ఇప్ప. 

డీ.ఇ.డి. 410. కాపు. బె స్తవారిలో 

ఇంటి పేరు, 

బ్రప్పల 

చూ, ఇప్ప 

సృక్షసూచి (తెస. 

ఇప్ప బహు. కుద్వి-వి, 

ఇమ్మాడి 

పొరుషనామం (తెరా). 

ఇనుమడి, రెట్టింపువాడు, రెట్టింపు. 

ఒకేపేరగల వారిని గురించి చేస్పే 

టప్పుడు ఇమ్మడి అని రెండవ వానికీ 

చేర్చుతారు. చూ. ఇమ్మడి నరసింగ 

రాయలు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ఇమ్మడిసెట్ట 

వ్య క్రినామం (స. 

ఇమ్మడి. గృ. నా. పూ. ఇనుమడి 

వి.చూ. ఇమ్మడి. చూ. - సెట్టి గృ.నా.ప. 

ఇమ్మన రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (సం). 

ఇమ్మ-గృ.నా. పూ. ఇమ్మ+అన. ఇమ్మ-_ 

ఉనం. హిమ_ చూ. _రెడ్డిగృ.నా.ప. 

మా 

వ్యక్తినామం (స. 

ఇమ్మా _ గృ. నా. పూ. ఇమ్మ + అ 

త న. ఇమ్మనరెడ్డి చూ. _జి గ్భనాప 
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ఇమాని 

చూ. ఇమ్మానేని 

వ్య క్రినామం (న). 

ఇమ్మానేని 

రూ. ఇమ్మాని 

వ్య కినామం (సనా. 

ఇమ్మా _ గృ, నా. పూ, వి. చూ, 

ఇమ్మన రెడ్డి " ఇది శ్రీమదిమ్మా నేన్యన్వయ 
పయఃపారావార ___*” "అలం. చం; 

ఇమ్మా. శర. అళ్వా. గం) 

ఇరగంెడ్డి 

వ్యక్తి నామం (రా.స.). 

ఇరగం_ గృ. నా. పూ? సపెదకంటి 

కాపులలో ఇంటిపేరు. క. ఊ. 

చూ, రెడ్డ గ్భ.నా.ప, 

ఇరిగి నేని 
వ్య కినామం (సం. 

ఇరిగి _ గృ. నా, పూ.? వృక్షనూచి. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. చూ, _ నేని 

గృ నాం పః 

ఇశి రెడ్డ 

వ్యకీనామం (స. 

ఇశి_గ్భృం నా, డేవతాసూచి. 

?6ఈశి పార్వతి. 24 (పొ, విస్స_ సం. 

విశ్వ- ?+6సం. ఈశ 

చూ. - డ్రి గృ్భ.నా.ప, 

హొ. 

ఇసుక 

ధూ ఇస్కా 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

పౌరుషనామం (రా.స.). 

క, ఉసకు, ఉసుబు, 

ఉసవు; కోలా. ఉస్కా, ఉక్క? గోం. 

ఉక్కా, ఉసెా, డి. ఇ.డి. 402, 

ఉసిగె, ఉసబు, 

అస్యాం 
చూ. ఇసుక 

పొరదషనామం (స. 

చ ఇసుక. ఇసుము 

ఇం 
పొరుషనామం (నృ. 

ఇసరి బహు, కుది. వి. వి స్తరి. 

తామర మొదలైన ఆకులతో భోజనం 

చేయడానికి తయారుచేసిన పెద్దఆకు. 

విస్తరాకు. ఇసర్లు తయారు చేసేవారు 

కావచ్చు. 

ఈ 
ఈగ 

రూ. ఈగా 

కీటక సూచి (తె.స. 

త-ఈ.మ.ఈచ్చ; తె.ఈగ, ముతత్రాసు 
లల గృహనామం. ఈగకు బహు. 

రూపమైన ఈగల యానాదులలో గృహ 
నామమని సి. టి. యస్. ఐం! 

ఈగా 

చూ. ఈగ 

కీటక సూచి (న. 



ఆరోగ్యనికేతనము 995 

లతలును విరాజిల్లుచున్న వి. అందుండి సుగంధము పరవళ్లు (తొక్కు సరిల్ల 

లామము వలె సలు దిశలందు వెలారుచున్నది. అది అనంత సౌందర్య స్మామా 

జ్యము కదా! 

“జీవన మహిశయుని ఒక పర్యాయం పిలుచుకొనిరా అని (ప్రాతః 

కాలమునుండి వృద్దుడు చెవినిల్లు కట్లుకొని పోరుతున్నాడు. తక్షణమే వచ్చి నాడి 
థి (ag) రు 

చూడవతెనట'” అని భోలానాథుడు పలికినాడు. 
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వి.చూ. ఉడుతా. కమ్మవారిలో ఇంటి సేరు. 

చూ. నేని గృ గో, పః 

ఉడతల 

చూ. ఉడుత 

జంతుసూచి (తె.స. 

ఉడత బహు. కు ద్వి.వి. (బాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు, 

ఉడతాబ తిన 

వ్యక్తినామం (తస). 

ఉడతా_ గృ. నా. పూ. జంతుసూచి. 

వి.చూ. ఉడుతా. కమ్మవారిలో ఇంటి 

చేరు. చూ. _బి_తీన గృ. నా. ప, 

ఉడుత 

రూ. ఉడతలు ఉడుతా 

జంతునూచి (సృ. 

వీపున మూడు చారలుగల చిన్న 

జంతువు. క. ఉడుతె. డి.ఇ.డి. 507, 

ఉడుతా 

చూ. ఉడుత 

జంతుసూచి. (సం). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

ఉనకుముల 

జంతుసూచి (న). 

ఉడుము బహు. కు ద్వి.వి. బల్లి 
ఆకారంలో అంతకంపె పెద్ద సెజులో 

ఉండే ఒక జంతువు. కాపు, బోయ, 

'భోసాదులలో ఇంటి పెధు.. త. ఉటుంపు; 

గృహనామ వివరణ పటిక 
లు 

మ. ఉటుంపు; పర్గి ఊడు; క.ఉడ, ఉడు; 

తె ఉడుము. డి.ఇ.డి. 000. 

ఉదరి 

పొరుషనామం, అవయవ సూచి(తె.). 

ఉదరము : కడుపు. పెద్ద ఉదరం 

కలవాడు. 

ఉద్దం రాజు 

రూ. ఉద్దరాజు 

వ్యకి నామం (తె.స్ఫ. 

ఉద్దం_ గృ. నా. పూ. ? పాదరక్షలు. 

ఒకరకమైన చెప్పులు. బహు. ఉద్దాలు. 

24 సం. ఉదయం చూ._రాజు గృ+నా.ప, 

ఉద్దరాజు 

చూ ఉద్దంరాజు 

వ్యక్తినామం (స. 

ఉద్భటా రాధ్యుల 

పౌరుషనామం (సు. 

ఉద్భట + ఆరాధ్యుల. ఉద్భట._ 

ఉద్భటుడు. సం. శేషుడు. ఆర్వేల నియో 
గులలో గృహానామం. 

చూ. _ఆరాధ్యుల గృ.నా.ప, 

ఉన్నం 

పౌరుషనామ౦ (రా. 

ఉసం. ఉన్న... తడిసినది. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. 

ఉప దప్ప 
లు 

పౌరుషనామం- (స). 
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యజ్ఞం 'మొద్మలెన కర్మలలోని గుణ 

దోషాలను కని పెట్టి చూసేవాడు. ఒకానొక 

బుత్యిక్కు.. వేగినాటి _వెదిక బ్రాహ్మణు 
లలో ఇంటిపేరు. 

ఉపాధ్యాయుల 

రూ. వుసాధ్యాయల 
వృ తిసూచి (కెన.సా.). 

పర్యా: వజ్జ్ఞ, వజ్ఞల. ఉపాధ్యాయుడు 

బహు. కుద్వి.వి. చసం. ఉపాధ్యాయ... 

చదువు చెప్పేవాడు, గురువు. వేదంలోని 
ఒకభాగాన్నో వేదాంగాన్నో వేతనం 

పుచ్చుకొనిచె ప్పేవాడు. ఈతడు ఆచార్యుని 
కంచె తక్కువ వాడు. (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

ఉప్పతి 

పొరుషనామం (రా. 

చఉప్పత. ఓర్వలేని తనంతో ఇతరుల 

సంపద మొద లెన వానిని గూర్చి 

ఎక్కువగా చెప్పడం. ఆవిధంగా స్తుతించ 

బడ్డవానికీ కీడుమూడుతుందవి నమ్మకం. 

?6సం. ఉత్స త్రి_ 

ఉప్పరనోని 

న్యక్తినామం (న. 

ఉప్పర_ గృ. నా. హూ. 

చెరువులు, గోతులు మొదలై నవి (త్రవ్వి 

జీవించెడు జాతి.సూ.ని. ? చఉప్పరము 

చూ, _గోని గృ నోటు 

జాతిసూ చి, 
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ఉప్పల 

పౌరుషనామం (కతన. 

4 ఉస్పళము : ఉప్పుపం డేపొలం. 

కమ్మ, తెలగ, (బాహ్మణ కులాలలో 

ఇంటిపేరు. 

ఉప్పార 

పౌరుషనామం (శాం 7 

ఉప్పర, కులసూచి. వి.చూ. ఉప్పర 

గోని. ? దఉప్పారము:డేవతల కిచ్చే బలి 

సం. ఉపహర_ “__ఉప్పారసోమయ్య 

__” శా.1488(టి.టి.డి. ఇ.యస్.111; 
పు.242, నెం.116) 

ఉప్పి 

వృక్షసూచి(తె.). 

కుండలినృక్షం. తెల్ల ఉప్పి, నల్లఉప్పి 

అని రెండు అకొలు. 

ఉప్పు 

పౌరుషనామం (తె.రా.స్ఫ. 

షడసాలలో ఒకటి.లవ ణం. త.ఉప్పు; 

మ. ఉప్పు; కో.ఉప్; క.ఊప్పు. తు.ఉప్పు 

తె. ఉప్పు; ప, చుప్. డి.ఇ.డి.2201. 

కమ్మ, కరణ కమ్మలలో ఇంటిపేరు. 

ఉప్పోజి 

వ్యక్త్నామం (తె). 

ఉప్పు. గృ. నా. పూ. వి.చూ. ఉప్పు 

చూ. ఓజి గృ. నాం పః 

ఉబ్బు 

పొరుషనామం (తెల. 
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పొంగు, సంతోషించు, అతిశయించు. 

ఉమాపతి 

వ్యక్తినామం (నృ. 

ఉమా_ గృ.నా.పూ. వ్య.నా, ప్రీ దేవతా 

సూచి.పార్వతి. పార్వతిథర _ ఈశ్వరుడు. 
ఉమా వల్ల భుడు, ఉ మెశుడు మొదలై న 

"పేర్లు ఇదే అర్హాన్ని యిస్తున్నా యి. వైదిక 

బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. చూ. _పతి 

గ్భ.నొ.ప. 

ఉమా రెడ్డి 

వ్యక్రినామం (తె). 

ఉమా_ గృ,నా.పూ.ప్రీ దేవతా సూచి. 

పార్వతీదేవి. ఉనం. ఉమా_ 

చూ.రెడ్డి గృ్భ.నా.ప్క 

ఉమ్మ నేని 

రూ. ఉమ్మి నేని 

వ్య కినామం (నృ. 

ఉమ్మ. గృ.నా.పూ. చసం. ఉమా.ని. 

చూ.ఉమారెడ్డి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ._నేని గృ. నా. ప. 

ఉపి నేని 

చూ.ఉమ్మ నేని 

వ్య క్తి నామం (స. 

ఉమ్మి ఉమ్మ. కమ్మవారిలో ఇంటి 
"పరు? 

ఉయ్యాల 

ఫౌరుషనామంం (కన, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
(8) 

చఊయేల. ఊచు+ఏల అని (సాచీ 

నుల వ్యుత్సతి సూ.ని. ఎరుకలు కమ్మ, 

మాల, ము తాచులలో ఇంటిపేరు, క. 

ఉయల్, ఉయ్యలు, ఉయ్యలె, ఉయ్యాలు, 

ఉయ్యాల ఉవాలె ఉవ్వాలె; త. ఊచల్, 

ఊంచల్, తు ఉడ్జాలు, ఉయ్యాలు. 

డి.ఇ.డి. 620. 

ఉరుముల 

పొరుషనామ౦ (స.). 

ఉరుము బహు. కు.ద్వి.వి. ౬€ఊజుము. 

దే గర్జించు, హుంకారం, మేఘధ్వని. 
త. ఉజణుము. ?చఉబుము : ఉడుము. 

ఉలవ 

ధాన్యనూచి (రా. 

వృ.నా. ; Dolichos 011013. 

కుళుత్త ౦. టోయలలో ఇంటిపేరు, 

ట్ స్తికాయల 

వృక్ష్షసూచి (రాస, 

వృ,నా. Solanum 100200. 

ఉ సికాయ బహు. కుద్యి.వి. ఊఉ స్తి_ 

గృ. నా. పూ. ఆరునుండి పన్నెండు 

అడుగుల ఎత్తు దాకా పొదగా పెరిగే 

చిన్న చెట్టు. చూ. _కాయల గృ.నా.ప. 

టేరి 

డాటా 

జలసూచి (స 

ఉ ఊట. ఊరిన (ద్రవం, బలం. సారం, 
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నూని, 6. డశ"లు; తః ఊదు 

ళం 

ఉజడిగం 

వృతి సూచి (శా). 

ఉ ; ఊడెము, ఊడిగము, ఊళిశము; 

ఉళిగము : సేవ. పరిచర్య. క. ఊటిగ; 
త. ఊటియమ్; మ.ఊటి యెమి డి.ఇ.డి. 

646. “ఆచ్యుజరాయల.___ కృష్ణరాయల 

ఊడిగం తింమక__” (టి. టి డీ. ఇ. 

యస్, 1V; పు 83; నెం,40). ఈమె 

అచ్చుతరాయల, కృష్ణ దేవరాయల కొలు 

వలో ఉన్న ప్రీ పరిచారిక. 

ఊవీడి 

పొరుషనామం (తై. 

ఊది. బురదనేల 

ఉఊరకరణం 

సృ త్రిసూచి (స. 

ఊరికి కరణీకం చేసేవాడు. ఆర్వేల 

నియోగులలో గృహనామం. 

ఊసుగారి 

స్యక్తినామం (తె. 

ఊసు. గృంనా,పూ. 2 రూ, ఉబుసు. 

చూ. _గారి గృ నా. ప, 

[లం 

బుగ్య్వోద 

చూ. బుగ్వేది 

28] 
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పౌరుషనామం (శా. 

ఎబుగ్వేదము.“__బుగ్వేదగౌరబ్ల--_-” 

శా. 1876 (ఇ.టి,ఐ.పు.లి, సం 1.2; 

నెం, 2) 

బుది 

రూ. బుగ్వేద 

పౌరుషనామం సం). 

చతుర్వేచాలలో ఒకమైస బుగ్వేద 

పఠనంలో [ప్రావీణ్యం కలవాడు. 

0 

ఎక్క డి 

పౌరుషనామం. (శాస్ర, 

6ఎక్కుటి. ఒక్కడు. శూరుడు, 

అసహాయుడు, సాటిలేని. పా. ఎక్కు; 

సం. ఏక_ క. ఎక్కుటి. “__ఎక్కడి 

తిమ్మమ్మన్__” శా. 1440 (టి.టి.డి. 

ఇ, యస్. 11; పు, 270; నెం. 124). 

ఎక్క-లజేన 

న్యకినామం (కె. 

ఎక్కల._గ్భ. నా. పూ, దేవతాసూచి. 

ఈ ఎక్కలి.ఎక్కలమ్మ. ఒక గామదేవర, 

ఉవఏక్కలి దీవి. చూ. _దేవ గృ. నా. ప. 

ఎక్కా-ల 

పొరుషనామం (తె.సం). 

ఎక్కుము వ బహు .కు ద్వి. వి. ? 

ఇ ఎక్క_ము; దే. పొలముగకు పొలము 

నక్త మధ్య ఎర్బరచిన చిన్నగట్టు. (బౌ. 
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కి చుబు ఏీహవచిన చిన, కట. శ.ర మడికి చును ఎడ్బారచిన న్న్న వలల, 
రు a) 

౯ లు గ్రాము గుక్షాక ర పధకం. బవా, 

ఎక్కాములు, (పొ ఎక్కామ్; సం. ఏకమ్. 

లే 
(» 

రూ, ఎదుల్క యడ, 
డై (ag 

జంతుసనూచి (ఈ.స ): 

ఎదు బహాు, కుది. వి. వృషభం; బ.వః 

వదులు ఏడు, ఎడులు. పర్యా. గోద, 
య శ! (6 

గోజాళరో మగది.  కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు, 

ఎడ్జోళ్లు 
౧౫ ౧౦౧ 

చూ. ఏపి లోళ్లు 
౧ ౧ 

పౌరుషనామం (తె). 

బంట పగడ 

? వెంట(పగడ 

వ్యక్తినామం (స. 

ఎం టె- గృ. నా. పూ. 2? 

చూ, పగడ గృ్భ,నా.ప, 

ఎదిసిడి 
© 

చూ, ఎద్దినేని 

వ్యకి నామం (సృ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

ఎనెజే 
(3 
రూ. ఎదిసీడి 

(os) 

వ్య కీ నామం (స. 

ఎద్ది_ గృ-నా.పూ.?6సం,యదు _ కమ్మ 

చూ. _నేని గృ. నా, ప. 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 
(oa) 

ఎయు 
తు 

యేం ప 

ag) 

ఎద్దు బహు. కు ద్వి.వఏ. కమ్మ, కాపు, 

బోయ కులాలలో ఇంటి పేరు. త.ఎరుతు; 

మ. ఎరుతు; క. ఎత్తు; ఎద్దు; తె. ఎద్దు. 

డి.ఇ.డి. 698. 

ఎద్దుల వారి 

పొరుషనామం (రా). 

ఎదుల__ గృ.నా.పూ. వఏ.చూ. ఎదుఐ 
ద ది 
చూ. _వారి గృ, నాహం 

ఎద్దుళోళ్ళు 
ది 

రూ. ఎడోళు 
అంగం 

పొరుషనామం (తె). 

ఎదుల.. ఎదు బహు. కు ద్జిః సః 
(n) © 

వి.చూ. ఎదుల. చూ. _ఓళు గృ.నా.ప. 
(om) య 

ఎని రెడ్డి 

న్యక్తినామం (సం). 

ఎని_ గృ.నా.పూ. 2 

చూ. రెడ్డి గ్న.నా.ప. 

ఎనుముల 

రూ. ఎన్ముల 

జంతుసూచి (తెరాన్స. 

ఎనుము బహు. కు ద్వి.వి. బట్లె, గేదె. 

తెలంగాణావారు బలు ఆంటారు. కమ్మ 

బలిజ బోయ, మాదిగ, వడె కులాలలో 

ఇంటిపేరు. క, ఎమ్మె; fr ఎరుమై; 
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తు.ఎర్మె; మ.ఎరిమ.ఎరువు.డి. ఇ.డి.800. 

బన్నోళ్లు 
పౌరుషనామం (తె. 

ఎన్నువ ఉఎన్ను_ గృ.నా.పూ. ఆడ 
వాళ్ళ ఏడ్చేటప్పుడు అనుభవాన్ని 

తలచుకొని పొటగాపొడు, చచ్చిన వారి 

చరిత్ర; ఈదుపుఎత్తుట అని కొందరు. 

ఆం.వా. చూ, _ఓట్ల గృ. నా. పః 

ఎన్ముల 

చూ. ఎనుముల 

జంతుసూచి (సాం. 

ఎనుము బహు. కు ద్వి-వి. “_-_కోణీ 

తలమున జగదేక వీరుడై న శ్రీమదెన్ముల 

.ఊగభూమిపక్కి ( నారా 1.42 ): 

ఎనుముల తతిమ్మా నాయుడు E17 

(పాంతీయుడు. 

ఎమిడి 

క్రమిసూచి (తె). 

?ఎమిడిక. దే. కడుపులో పుటి 
| ఠు 

పాములా ఉండే పురుగు; మట్టిలోఉండే 

ఓక విధమైన పొము, వెట్టి. 

ఎమ్మా 

పొరుషనామ౦ (తెం. 

765. ఎమ్ము ; ఎముక. త, ఎన్ను. 

ఎమ్మె 

పొరుషనామం (రా). 

ఎమ్మె : (పేమ, ?1€క.ఎమ్మె : ఎనుం, 

గది: 
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ఎరబోతుల 

రూ. ఎర9బోతు 

వ్య క్తినామం (స). 

ఎర_ గృ.నా.పూ. పెర్హనూచి. విచూ, 

ఎ. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _పోతుల గృహము 

ఎలసాసి 

వ్య కినామం (నృ. 

ఎర_ గృ.నా పూ. వర్తనూచి. 

ఎగ కిమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సాని. గ్పంనాంపం 

విచూ, 

ఎరిక్ల్ 

పొరుషనామం (శ.). 

చ ఎటుక ; తెలిపి, శ్లానం; క.అటీకె; 

త. అటీకై ,-. “న్యస్తిశ్రీ ఎరికల్ 
ముతురాజుల్__ (ప్రీతిమ్__” క్రీ శ. 

625.00 (ఇ.టి.ఐ- ప్ప, 10.30.10). 

ఎరుకల 

కులసూచి (తె.రా.న,). 

ఎరుక : విజ్ఞానం, సోదె, జరగబోయె 

విషయాలను సోదె చెప్పేవారు లేక 
ఎలుక చేసేవారు. త. అటి: మ. అటీ 

యుక; కటీ, అటీకె; తె. ఎరుక.ఎరుగు. 

డి.ఇ.డి. 285. ఎరుకల లేక కొరచవారు 

అని వీరికి పేరు. ఎలుక అంపే జ్ఞానం, 

తెలివి అని అర్దం. శ్రీలు “ఎరుకోయమ్మ 

ఎరుక అంటూ వీధుల్లో తిరుగుతూ 

ఎరుక చెప్తారు కనుక ఈ కులానికి శః 
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పేరు సరిపోయింది. (బహ్మాకుమారుడై న 

అగ్ని శ్వేతుని కొడుకు వేనుడు రాజ్య 

కాలం పూర్తిచేసుకొని పిల్లలు కలగ 

కుండానే చనిపోయాడట. ఆతని శరీ 

రాన్ని జాగ త్త చేశారు. ఏడ్నుగహాలు 
కలసి ఆరోచించి వేనుని కుడితొడనుండి 

ఒకడిని సృష్టించారు. వాడిపేర నిషుడు. 

అతడు కురూపి అయినందున రా జార్లుడు 

కాదుగనుక వేనుడి కుడిభుజం నుండి 

మరొకడిని సృష్టించారు. ఇతడే పృధు 
చకివ ర్తి. ఇతడిని సింహాసనం మీద 

కూర్చుండబెట్లినందుకు నిషుడు బాధపడి 

ఒంటరిగా మారుమూల (ప్రదేశాన్ని 

ఎంచుకొని, పరిపాలించడానికి కాకపోతే 

తనను ఎందుకు సృష్టించారని ప్రశ్నిస్తూ 

దెవుళ్ళను ప్రార్షించాడు. వారు (పత్యక్షమై 

రాజు ఉన్నాడు గనుక నీవు అర రర్యానికీ 

రాజుగా ఉండమన్నారు. నిషుని సంతతి 

వారు ఎరుకలు అయ్యారని ఈ కథ 

చెప్పుకుంటారు. చూ. సి.టియస్.ఐ, 

IIL; 489. ఆవుల, 

తోకల, కౌనగ, బండి, గజ్జల, మొగిలి, 

కొజ్జా,ఉయ్యాల, రాగుల, పూలమేడ,కట్లా 

మొదలై నవి ఈ కులంలోని గృహ 

నామాలు. 

దాసరి, సుక్కు, 

ఎరువుల 

పౌరుషనామం (తె). 

ఎరుపు బహు. కు ద్వి, వి. వర్షసూచి. 
ఉదర. వి,-ఫా, వెట్టి, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
(ఆ) 

ఎరువ 

చూ. ఏజువ 

నంశనామ౦. సలసూచి. (శాం, 
థి 

“_ ఏఖున తొండయరాజ__” (టి. 

యం. పి, 11; పు.7కిర్, నెం 241) 

ఎర్నేని 

చూ. ఎర నేని 

వ్య క్రినామం (న. 

ఎర_ గృ.నా.పూ. ష్షఎ(ర.కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. 

బర 

చూ. ఎట. 
రి 

వరనూచి (తె.స. 
రో 

కమ్మవారిలో,దేవాంగులలో ఇంటి పేరు, 

కాపు. గొల్లలలో శాథాభేదమని (సి.టి. 

(యస్.ఐ--11) 

ఎరనగొల్ల 

జాతిసూచి (తె ౧ 

ఒకగొల్రజాతి. మహాళూ దుడు అని 

కాడ పేరు, 

ఎ ర-చీమల 

కీటక సూచి (రా. 

ఎ రచీమ జహు. కుది.వి, ఎర్ర చవట 

ఎరచీమ : రక పిపీలిక. సూ, నిం తెల 

పిపీలిక. ఆం.వా. కొపులలో ఇంటిపేరు, 

ఎ రచేని 

రూ. ఎరే ఖని 
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వ్య క్రినామం (సం. 

ఎర_ గృ,నొా.పూ. వరసూచి. 6ఉఎజ, 
ద (అ 

ఎరుపుకంగు. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

ఎ రబత్తుని 
అయ 

వ్య క్రినామం (తె. 

ఎర_ గృ,నా,పూ. వరనూచి. వి.చూ. 
ఇం 

ఎట్టి, చూ, -బత్తుని గృ. నా, ప, 

ఎ|ర్రబ లి న్ 

సరీసృపసూచి | తె. 

ఏర+బ లిసం.వలీ, పలికా; శె,ప లి; 
య ae) య (ag) 

తు,పలి;త. పలి; మ. సలి; క. పలి, 
య య గగ య 

డి.ఇ డి. $294. 2ఏ|ర+ప లి 
pa రి 

ఎ|[రబోతు 
చూ. ఎరబోతుల 

వ్యకీ నామం (రా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ఎ రమనేని 

రూ, ఎ(రమ సడ 

వ్యక్తి నామం (రా.న.). 

ఎర్రమ- గృ. నా. పూవ్య. నా.ప్రీ, 

శఎరమ్మ. ఎర అమ్మ, ఎర-_విచూ, 

ఎరనేని. _ఇమ్మ- వి. చూ. అన్నమ. 
కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ సొన గ్భృం నన; 
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ఎ రమసాని 

వ్యక్తినామం (రా.స.). 

ఎరమ-_ గృ.నా.పూ. వ్య.నా. వి.చూ. 

వరమనేని. చూ._సాని గృ.నా.ప. 

ఎరమసెటి 
అ 

వ్య క్తినామం (తె.స.). 

ఎరమ-_ గృ. నా.పూ.వ్య.నా. ఏి.చూ. 

ఎర్రమనేని చూ. _సెటి గృ,నా,ప. 
ళు 

ఎ|[రయ 

వ్యక్తినామం (సం). 

ఎ|ర_ గ్భ. నా హూ, ని. చూ. ఎట్టి, 

ఎర్ర+అయ. చూ. _అఆయ గృ.నా.ప. 

ఎ రాప్మాతుని 

వ్యకి నామం (స. 

బెరా గృ. నా, పూ. పుంనా, వి. చూ, 

ఎర్రమనేని. ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటి 
"పేరు. దూ. _పా తుని గం నొ. సం 

ఎరా పగడ 

వ్య క్రినామం (సృ. 

ఎర్రా గృ.నా.పూ. వర్హసూచి. గృృ-నా. 

వి.చూ ఎర్రమనేని. ఆర్వేలనియోగులలో 
ఇంటిపేరు. చూ. పగడ గృ.నా.ప. 

ఎర 

గుఖసూచి (రాస, 

గషవెరి ; ఉన్మాదం, చిత్త విభమం౦. 

వెరిలోని ఆదిమ వకారంలో పించింది. 

ఎరోజు 

వ్య కి నామం (తె.స ): 
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ఎర్ర గృంనా.పూ. వర్ణసూది, యో 

ఎ రనేని. చూ, _ఓజు గృ నాప, 

ఐరోళ్ల 

చూ. ఎర్రోత్ల 

హపౌరుషనానుం (తె). 

ఎరోడు బహు,కు ద్వి. వి ఎ(రోళ్లు+అ. 

బి తోళ్లు 
a a) 

రూ. ఎర్రోళ్ల 
య 

పొరుషనామం (రా. 

ఎర్రోడు బహు. కు ద్వి. వి. ఉఎరి- 

గవెరి వి.చూ, వరి. 

ఎటు 
(= 

రూ. ఎర్ర, యరా 

వరసూచి (రా.శా.స.). 
మ 

రకృవర్గం ఎరుపనూచి. త. ఎరు వె, 

క, ఎరె, “__వఏట్ఞబస వయ్యన్___” 

శా. 1468 (టి.టి.డి.ఇ. యస్. పం 

227; నెం. 86 “_ఎట్లతిమ్మ రాజ...” 

(పెది, పృ, 276 నెం. 98). “మదు 
వ్ యు 

బం కొండయ్య...” శా. 1466 (టె. 
[వి 

యం.పి. 11; వు. 960, నెం. 494) 

ఎఖి పంటల 

పొరుషనామం (సం). 

ఎజిగుంట బహు. కు ద్వి. ఏ. ఎజి 
రవి (అ) 

వి.చూ. ఎట్లు కమ్మ, వెలనాటి _వెదిక 
(వాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

ఎలక్ 

చూ. ఏలిక 

గృహనామ వీవరణ పటిక 
బు 

జంతుసూచి (తె.సం, 

ఎలకూచి 

వ్యక్తి నామం (స). 

ఎల_ గృ. నా పూ. చిన్న లేత, 

కోమలం. వెదిక బాహ్మణులలో ఇంటి 

శేరు. చూ. _కూచి గృ-నా.ప, 

ఎలిక్ 

రూ. ఎలక 

జంతుసూ చి (స. 

మూషికం. త. ఒలి, మ.ఎళి; క. ఎల్కి 
ఇలి; కొడ. ఎలి. తు.ఎలీ; ఇలి, తె.ఎలిక, 

ఎలుక, కోలా. ఎల్క-. డి.ఇ.డి, 710 

ఎలుగుబంటి 

జంతుసూచి (సృ). 

చూ. వెలుగుబంట 
య 

ఎల 
మవ, 

పొరుషనామ౦ (తె, 

సర్వం. క.ఎ ల; త.ఎలామ్, ?ఉఎల. 
౧౧౫ టి. గ 

పొలిమేర. త.క.ఎ లై, 

ఎ అమ కొడి 
నే యె 

న్యక్తినామం (రా). 

ఏల్లమ_గృ్భ.నా.పూ. స్రీ-నా., దేవతా 

సూచి; ఎల్ల_పొలిమేర, పొలిమేరలో 

ఉన్న దేవత. ఎ బ్ల+ఆమ్ము, ఎ ల్లయందున్న 

ఒక దేవత, పోలేరన్ము. ఆం.వా త.ఎ ల్లమై 

చూ. _రెడి గృ నాక, 
G 
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ఎ బ్లంభోొట్లు 

వ్యక్తినామం (తెస. 

ఎ ల్లం_ గ. నా. పూ, (గామ దేవతా 

సూచియఎ లమ. వి. చూ, వెల్లము రెడ్డి. 

(బాహ్మణులలో గృహనామం. 

చూ. -భొట్ర గృ.నా,ప. 

ఎ లంరాజు 
సలి, 

వ్యక్తి నామ 0 (సం. 

ఎ ల్లం- గృ నా.పూ.[గామ దేవతాసూచి. 

వి. చూ. ఎల్లంభొట్ల, కమ్మవారిళోను, 

ఆర్వేల నియోగులలోను ఇంటిపేరు. 
చూ. _రొజు గృ్భ.నా.ప. 

ఎల్లా పగడ 
య 

రూ. ఎల్లా_పెగడ 
(ag) 

వ్యక్తి నామం (స. 

ఎల్లా. గృంనా.పూ. వ్య. నా. పు. 

6ఎల్లయ. ఎల్లి న అయ్య. 

విచూ. ఎల్ల మరెడ్డి; _అయ్య_ చూ, 
గృ. నా. ప. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

"పీరు. చూ. (పగడ గృ-నా.ప. 

సో. 

లుల 
రా 

ఎల్లా విగడ 
గి 

చూ. ఎల్లాప్రగడ 

వ్యకి నామం (తె. 

ఎల్హావరయుల 

వ్యక్తి నామం (స. 

ఎలా గృ.నా,పూ. వ్య +సాః పు, నాం 
భాగ 

శఇపలయ. వెలనాటి వెదిక (ాహ్మణు 
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లలో ఇంటిపేరు చూ. 

గ. నా. స, 

ఎనరుల 

ఎల్ చెడ్డి 
సట్ Ge 

వ్యక్తి నామం (రా). 
ఆ de Hf ఎల్లి_ గృ. నా. పూ. త్రై. నా: దేవతా 

సూచి. విచా, ఎల్లి. చూ._రెడ్డి గృ.వా.ప, 

ఎవే ఇది 
గాదె 

వ్య క్రినామం (న). 

అ ప | ఎల్ల_గృ. నాంపూ. వ్య.నా. ఉఇవఎ ల్లయ. 

వెలనాటి వెపక [బాహ్మణులలో ఇంటి 
| Pans 

చేరు, చూ. ఆ ర్ గ. గ స్క 

ణు 

సి 

వశళా 

వీరుదసామం (సానా. 

6 ఏక, ఒకటి. వు. విం దూ. ఎకా. 

సాహిత్యంలో ఇంటిపేర్లు. _ఆర్వేల 
నీయోగులలో ఇంటిపేరు. “వజ 

నిస్తుల యశస్విన గన్న యేకాన్వయ 

(సాదుర్భావ-_” (నాకథ, జాష్వా.పు, 6). 

పకుల 

పోరుషనామం (నృ. 

ఏకు బహు. కు ద్వి. వి. పర్యా. 

ఏకుడు చేయు. ఏకు ; దూది మొదలై న 

వాటిని విడిపోయెటట్లు యంత్రంతో లేక 

కమానుతో విడగొట్లడం. క.ఎక్కు; 
జు 

తు. ఎక్కు 
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ఏచి రాజు 

వ్యకి నామం (న). 

ఏచి_ గృ.రా.స్రా.?శ ఎచు బాహ్మ 

ఖఅులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _రాజు గ్భృంనా.ప, 

వడక 

జంతుసూచి (స. 

6 ఏడీక : ఆడు గ్. క. ఎళగ; 

త.ఆడు; కు. ఓడా; సం. ఏడ : 

వడువుల 

పౌరుషనామ౦ (తె. 

ఏడుపు బహు. కు ద్వి.వి. ?౬ఇడుపు 

వతు 
పొరుషనామ౦ (రాఎ. 

శఏతము. నీళ్ల ఎ క్రేయంత్రం. ఘటీ 

యంత్రం. ఉసం. యంత్ర. త.ఎ,టమ్, 

వీనగారి 
వ్యక్తి నామం (తె. 

ఏన. గృ.నా.పూ. వ్య. నౌ. ? 

చూ, _గారి గృ, నావ. 

వనుగు 
రూ. ఏనుగుల 

జంతుసూచి (తెరాస, 

ఏనిక. కమ్మ, కాపు, ఆర్వేల నియోగు 
లలో ఇంటిపేరు. త, యాతణె; అనై, 

మ.ఆన; క. ఆనె; తె. ఏనుగు, ఏనిక, 

ఏనిగ, ఏనిగె, ఏనుగు; సం. అనేకప , 

గృహనామ వివరణ పటిక 
యు 

డి.ఇ డి. 4285. 

వనుగుల 

భూ. వినుగు 

జంతుసూచి (రాస). 

ఏనుగు బహు, కు ద్వి- వి. ఏనుగుల 

కేశవనాయుడు 1557” సం॥5 (పాంతం 

తోనివాడు. కాలంలో 

గు తిసీమ పాలకుడైన మహో మండలే 

శ్వర రామరాజ తిరుమల దేవరాజయ్య 

వద్ద కార్యకర్త, దీనినిబట్టి ఈ గృహ 
నామం ఈ కాలంలో ఉందనితెలు స్తుంది, 

సదాళినరాయి ల 

ఏమినేసి 

వ్య క్తినామం (రాస. 

ఏమి. గృ.నా.పూ, వి.చూ. ఎంరెడ్డి. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.వ, 

వంగెడ్డి 

వ్యక్తినామం (తె. 

ఏం... గృ.నా, పూ. ?4 హేమ_ / వేమ-_ 

చూ. _రెడ్డి గృ.నా.ప. 

వరువ 

చూ. ఏబువ 

స్టలనూచి (న), 

కమ్మవారిలో ఇంటిసేరు. 

ఏరువాక 

ఉత్సవసూచి. (సం). 
ఏరు + వాశము సూ.ని. ఉరు. ఎద్దులను 
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కటి దున్నడానికి సిద్దపరచిన నాగలి. 
ఠం ఢా 

క. ఏరు; త. ఏర్. ఏపేటా దుక్కి 

దున్నటానికి చేసే (పారంభం; 

ఏరువాక, రైతులు దీనీకిచాలా (పాధాన్యం 

ఇసారు. రైతు కుటుంబంలో సేద్యం 

ఏరువాక 

పౌరమి రోజు చమ ఆసామి ఇంటిని 

మార్చుకుంటారు. జూన నెలలో (జ్యేష్ట 
౮ 

మాసం) వచ్చిన పౌరమికి ఏరువాక 
[3] 

చేసారు. 

కోసం వున్న కమతగాజ 
య 

వజువ 

రూ. ఏరువ, ఏరువ. 

పౌరుషనామం (సా. 

దే. విలాతి. ఆం,వా; The name of 

a district so named because of 

the many rivulets passing thro 

ugh parts of the area. శా. శం 

“_. ఏజువ భీమ నీ పగతురెక్కని 

కొండలు.” (చాటు, పృ. 76) ఏరువ 

వారు తెలుగు చోళశాఫీయులు. వీరు ఏరువ 

నాడును పాలిస్తూ ఎరువ వారుగా ప్రసిద్ధి 

చెందారు. “ఏరువ తొలిడయ రాజు క్రీ.శ. 

1121 నాటి మహామండలేశ్వరుడు. కరి 
కాలాన్యయుడు. సూర్య వంశీకుడు. 

ఈతనిశాసన మొకటి దాక్షెరామభీమేశ్వ 

రాలయ ముందున్నది. పీరు రెడ్డి రాజు 

లతో బంధుత్యము కలుపుకున్నారు,” 

(కమ్మ. చ.పు. 12 ఈ వంశానికి చెందిన 

29] 
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భీమరాజు కొండవీటిర్మాజెన అన ఉమా రెడ్డి 

కుమా ర్రెను పెండ్డాడాడట. కనుకనే ఈ 

ఏరువ వారు ఇప్పుడు కమ్మవారిలోను, 

రెడలోను వున్నారు. 
ag) 

వలిసెటి 
తు 

మ 
ఏలి. గృ.నా.పూ. కపటం, మోసంతో 

కూడిన. ?4ఏలిక , రాజు యజ ఎని. 

చూ. _సెటి గం నౌ సః 
ట్ 

రం 

ఐతబోని 

వ్యక్రినామం (తె. 

ఐత _ గృ. నా. పూ. 'దేవతాసూచి. 

ఓ ఆదిత్య. ఆదిత్యుడు: సూర్యుడు. 

చూ. _బోని గృ.నా.ప. 

ఐచేని 

వ్యక్తినామం (రా). 

ఐ- గృ. నా. పూ. సం, చేవతాసూచి. 

శివుడు. చూ. _నేని గృ. నాాప, 
ఐ రెడ్డి 

వ్యకి నామం (రా. 

ఐ- గృ నా.పూ. దేపతాసూచి. వి.చూ. 
ఐనేని. చూ. _రెడ్డి గృ. నా. ప, 

మలా 

చూ. ఆయిలా. 

దేవతాసూచి (స). 

బలిజ కులంలో ఇంటిపేరు. 



|. 

ర 
ఒంటరి 

తెగసూచి (స. 

ఒంటరి కులంవాడు. ఒంటరివారు తమ 

పేదపిల్లను ధనిక కాపులకిచ్చి వివాహం 

చేసేవారు. వీరికి, కాపులకు ఇంటిపేర్లు 

ఒకే రకంగా వుంటాయి. వీరు పూర్వం 

సిపాయిలుగ భూములను 

పొందారు. సి.టియస్.ఐ.1. 

ఇనాంగా 

ఒం"కుద్దు 

జంతుసూచి (తె.రా,స.. 

ఒంటి*+ఎెద్దు = ఒక ఎద్దు మాతమే. 

నూ నెమిల్లులకు ఒశే ఎద్దును ఉపయో 

గిసారు గనుక ఈ పేరు వచ్చి ఉంటుంది. 

గాండ లేక గానిగలలో ఇది ఒకళాఖా 

భేదమని సి.టి.యస్.ఐ. 1. 

ఒచ్చి సెట్టి 

వ్యక్తినామం (రాస. 

ఒబ్బి_ గృ, నా. పూ. దే. ఇఓబిలి : 

వి. చూ. ఓవీలి చెట్ల, 

చూ, సిటి గ, నప 
ల్ 

ఒస్పరి 

పౌరుషనామ౦ (తె. 

చఓసపరి : సుందరి, సుందరుడు, 

మనోహరం విలాసవంతం, 4. 

హొసళాపరి, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
రి 

గు 

పొరుషనామం౦ (స). 

పూర్వళాసనా లలో ఒట్టు, శపథం అనే 

అర్జాలు కన్ని స్తున్నాయి. 

ఫీ కంటు 

పౌరుషనామం (స). 

ఓడుకు బౌప. ఓటి. ఓడు _ సవించు, 
కారు. కమ్మవారిళో ఇంటి పేరు. 

ఓబిలి చెట్టి 

చూ. ఓబుల సెట్ట 

వ్యక్తి నామం (సం). 

ఓబిలి_ గృ.నా.పూ. వ్య-నా. చరిటుల 

ఓబులసెటి 
లు 

రూ. ఓబిలిచెట్లి 

వ్యక్త్నామం (స.). 

ఓబుల-- గృ. నా. పూ; దేవతాసూచి 

అహోబల చఆహోబిల. అహోబల 

మందున్న నృసింహుడు. 

చూ. - సెట్టి గృృ-నా.ప, 

ఓీబుళం 

వ్య క్తినామం (స). 

ఇఓబులమ్మ, వి. చూ. ఓబుల సెట్టి, 

?6ఓబులం. (గానా ఈ (గామం 

కడప జిల్లాలో పుంది. 

ఓం 

రూ. ఓఉంకొరము, ఓీంకౌర్. 
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పొరుషనామ౦ (స 1 

ఓంకారం. ఓమ్ అనే (పణవాక్షరం, 

ఇసం. ఓంకారం 

ఓంశ్షార్ 

చూ. ఓం 

పొరుషనామం (రాఎ. 

ఓంకారము 
చూ. ఓం 

పౌరుషనామం (స). 

వెలనాటి వెదికులలో ఇంటిపేరు. 

క్ 
క్గా 

“హొరుషనామం (స. 

ఆయుధసూచి ఉకగ్గము : కత్తి, ఖడం. 

షా. ఖగో_ సం. ఖడ_ 

కంకకాల 

రూ. కంకనాల 

ఆభరణసూచి (స). 

కంకణం బహు. కుద్వి.వి. కంకణము: 

ఆడవారు చేతికి ధరించే నగ. చేతికి కట్టు 

కునే తోరణం. వివాహాది శుభకార్యాలలో 
ర తరం కంకణం ధరించి కార్యం నెర 

వేరే వరకు దాన్ని విప్పరు. అందుకే 

పనిని నెర వేర్చడానికి శపధం చేయడాన్ని 
కంకణం కట్టడం అంటారు. కమ్మవారి 

లో ఇంటిపేరు. 

కొంకణి 

అఆభరణసూచి (సం. 
i 
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కంక్ణ్ : కంకణంగలవాడు; 

కంకణ : గజ్జె, చిరుగంట,కీంకిణి. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు, 

సం. 

కంకనాల 

చూ. కంకణాల 

ఆభరణసూచి (స. 

కంకర 

పొరుషనామం (తె). 

ఉసం. కడ్కుర_ : ఇల్లు మొద లెన 

వాటి నిర్మాణానికి ఉపయోగించే లేస 

(ద్రవ్యం. కంకరరాయి. 

కం కాళి 

పొరుషనామం (తె. . 

కంకొళం కు ద్వి.వి. కంకాళం ; చర్మ 

మాంస రహితమైన యొడలి ఎముకల 

గూడు. అస్థిపంజర ము. సూ, ని, 

కంకి నేని 

వ్యక్తినామం (న. 

కంకి_ గృ. నా. పూ. ? 

చూ. _నేని గృ నాప, 

కంచ 

చూ. కంచె 

పౌరుషనామం (తె. 

కంచరి 

కులసూచి (తె. 

ఉకంచర ; కంచుపనిచేసి బతికే ఒక 

జాతి వాడు, కంచరవాడు. పా, 

క ౦సార-,క౦ సగార-6 సం.కాంన్యకార, 
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కంచాల 

నస్తుసూచి (స. 
కంచం బహ, కు ద్వి. వి. కంచుతో 

చేసిన భోజనపాత్ర, వశం. అసం, 
కంసమ్, కాంస్య_ 

కంచినాధం 

వ్య కిసామం (సం). 

కంచి. గృ. నా. పూ. స్టలసూచి, 

పుణ్యక్షేత్రం. కాంచీపురం. (ఫ్రా. కంచీ; 

సం. కాంచీ. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నాధం గృ. నా. ప, 

కంచిభొట్ల 

వ్యకీ నామం (స. 

కంచి. గృ. నా, పూ. పుణ్యక్షేత్రం. 

వి. చూ. కంచినాధం. వెలనాటి ఒవెదిక 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _భొట్ర గృ.నా.ప, 

కంచిమేకల 

జంతుసూచి (రా. 

కంచిమేక బహు, కుద్వి. వి. కంచి 

పట్టణపు మెక, పెద్దపొదుగు గల ఒక 

జాతి మెక. 

కంచి రాజు 

వ్య క్రీనామం (స. 

కంచి. గృ.నా.పూ. వి.చూ.కంచినాధం. 
జర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు. 

భరో, రా గృంగా,వ, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
యి 

కంచుఘంటల 

పొరుషనామం (నృ. 

కంచుఘంట బహు, కు ద్వి.పి. కంచు. 

లో హభేదం. కొంస్యం. (పా. కంసో; 

సం. కంసమ్, క, కంచు; త. కంచం. 

ఘంట _వాద్యవిశేషం, గంట.. “సం. 

ఘంటా_, క. గంప, (భాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. 

కంచె 

రూ, కంచ 

పొరుషనామం (తె. 

6సం, కక్ష. జెముడు, బలుసు 

మొదలయిన వానిచేత తోట చుట్టూ 

ఏర్పరచిన అడ్డు, పశువులు మేయడానికి 

దున్నకుండా నిలిపిన పొలం. 

కంజాల 

రూ. కముజుల 

పకి సూచి (సం. 

కంజు బహు. కుద్వి, వి. యష (సొ 

కపింజల_ చసం.కపింజల.:చాతక పక్షి; 

వానకోయిల. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కటకం 

నీనాస సలనూచి (న. 
డు 

కటకము ; కొండచరియ, రాచవీడు. 

రాజునివసించే (ప్రధాన నగశం. గళ కట 

కడియం, 
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శటారి 

చూ. కఠారి 

పొరుషనామం (కె.రా.స్ఫ. 

ఆయుధసూచి. మల్లసాధన విశేషం. 
?గకటిక:; మాంసం అమ్మేవాడు. చ (పా. 

కట్టేయా_ సం. కాష్లికా; క. కటిక, 

కటికల 

చూ. కటిక 

పొరుషనామం (సం. 

ఆయుధసూచి. కటిక .బహు ,క్రు ద్వి.వి, 

కటికినేని 

రూ. కటినేని, క'ట్నేని 

వ్యకినామం (తె.న్ఫ. 

కటికి. గృ.నా.పూ. ఉకట్టిక. వృత్తి 
సూచి. ఉపా. కట్టి ఆ_6సం, కాషిక_; 

కం కట్టిగెయవ : వేత్రహ స్తుడు. 
చూ. _నేని గృ. నా. ప. 

కటికి రెడ్డి 

వ్యకి నామం (తె). 

కటిక్షి_ గృ నా, పూ. వృ తీనూచి. 

వి.చూ. కటికినేని. చూ. _రెడ్డి గృ.నా.ప. 

కట 3 

చూ. కటిక 

పౌరుషనామం (తెరా.సం, 

కటి నేని 

చూ. కటికి నేని 

పౌరుషనామం (న. 
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క్ట 
ల 
రూ.కట్టా 

పొౌరుషనామం (సా). 

కట్ట : చెరువు మొద లెన వాటికి చెసిన 

గటు, ఒడు, ఆనకట..: కటు; తం కటు 3 
యు G డు అ (wn) 

మ.కటు; క. కటు; తు. కట;ప దికటుం 
డు రు చం జట 

డి.ఇ.డి, 061. 

హరినాస రాజ గర్బాల్టి చంద్ర__” 

“ఎ-ఎవిద్వజనాధార కట 
జ శ 

(శ్రీరంగ. ఆశ్వా.గ.పు. 14. “___కట్ట 
రంగేళ గర్భము కాఫలములు__” (శీ 

రంగ.1 ఆ పు.4.)= “ ఇది..._సామాజ్య 

వైభవ కట్ట హారిదాన రాజతనూభవ__” 

(Tel. Ma. ఆశ్యా.గ. పు. 41) 

క్టల 
ల 
రూ, కట్ల 

పౌరుషనామం (తె. 

కట బహుం.కు ద్వి. పం; వి.చూ,. కట. 
ము రో 

కటా 
టు 
చూ, కట్ట 

పొరుషనామం (తె.రా.న గిం 

కమ్మవారిలో, (బాహ్మణులలో ఇంటి 

చేరు. 

యో కశ్తుమోాపుల 

పౌరుషనామం. (సా. 

కక మోపు బహు. వ ద్వి. వి. కె_ 
(we రు 

గం నా. పూ. పుడక, చిరుగు. కపెఠలను 
వి 

పెదమోపుగా కటించడం (ప్రా. కటా; 
ద ట ౦ 

నం. కాష; త్త, తళ; ర్, కటిగ్గె, 

4G a ధు 
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“___కశుమోపుల వార్కికలగూరవారి-_“ 

(పల్నా, సం 198). 

కళ్చుని 

చూ. కటికి నేని 

వ్యక్తి నామం (సు). 

కట్ల 
చూ. కట్టల 

పౌరుషనామం . (శ్రా. 

“__-కట్లకొండమ.._” శా, 1466 

(టి టి.డి..ఇ.ఎస్. పు.49, నెం, 19) 

కారి 

రూం కటారి 

ఆయుధసూచి. కత్తి, బాకు. చసం. 

కఠార_; క. కటారి. ము ప్పెరెండు 

ఆయుధాలలో ఇఏ ఒకటి. ఎరుకల, కమ్మ, 

గొల్లు ముత్రాచ కులాలలో ఇంటి పేరు. 

“The dagger or ౨0120216 

called Katar, has a solid blade 

of diamond section, the handle 

of which consists of two parallel 

bars with 2 cross_piece joining 

them. The hand grips the cross 

piece, and the bars pass a long 

each side of the writ” CTSI. 

“,కరారి సాళువ మహారాజ...” 

శా.1545 టి, యమ్.పి!. పు, 505,, 

నెం 267). 

కడప 

సౌరుషనామం (స. 

గృహనామ వివరణ పట్టీక 

వ సునూచి. పెద్దకుండ : కుంభం ; 

అన్నపుకుండ సూ.ని. ?చప్రా. ఘడో 
సంప నుట 

కడిమి 

పెౌరుషనామం (రా: | 

బలం; పరాక్రమం, శౌర్యం. భ.కడుమె ॥ 

?కడిమి 6సం. కదంబ. : నీపము, 

కడప చెట్టు. వృక్షనూచి. 

కడియం 

రూ. కడియాల, కడెము 

ఆభరణసూ చి (రా.స.). 

వలయాకారంగా వున్న ఆభరణం. 

దీన్ని పాదాలకు, చేతులకు అలంకరించు 

కుంటారు. 6 (నొ, కడయమ్; 

కటకమ్; త. కడమయమ్; క. కడగ; 

మ.కటకమ్. డి.ఇ.డి, 931. 

సం, 

క కియాల 

చూ. కడియం 

ఆభరణసూచి (తె.రా.స.). 

కడియం బహు, కుడి. వి. కమ్మ 

వారిలో, కాపు, (బ్రాహ్మణులలో గృహ 

నామం, 

క్ చెము 

చూ, కడియం 

ఆభరణసూచి (సాం. 

“__దేవకూలీను లెన క డెము లక్ష్మయ్య 

కోటమ్మలకు.___” (బం. బా. జీ. పు. 

2; పం. 1) 
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కణితి 

పౌరుషనామం (స. 

గడ్డలా పుట్టైరోగం, బొడిపి ? జంతు 

నామం, గోకర్ణమృగం, ఒకజాతి దుప్పి. 

కంటమశే 

పొరుషనామం (సృ. 

? రంఠనుణి: కుత్తుక యందు ఎపెకి 

కొన్సించు బుడిపి. శబా. 

కంటినేసి 

వ్య క్రినామం (నృ. 

కమ్మవారిళో ఇంటి పేరు. 

కంటిబోయిన 

వ్య కినామం (శాం). 

కంటి. గృ. నా. పూ. ? “__కంటి 

జోయిన పెదకొండమనీడు_.”శా.1476. 

టియం.పి. 11, పు.1099. నెం.880). 

చూ. _బోయిన గృ. నా. ప. 
కంటు 

రూ. కంపే 

ఆభరణసూచి (స. 

దపా. కంఠి ఆ_ సం. కంఠికా._ : 

కంఠాభరణం. చ(కాకారంతో కంఠానికి 

ఆలంకరించుకొనే నగ. 

శంకు 

చూ. కంటె 

ఆభరణసూచి (న. 

శంకేరాయని 

వ్యక్తినామ౦ (న. 
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కంచే గృ.నా.పూ. వి.చూ. కంటె 

చూ. _రాయని గృ. నౌ. పు, 

కంఠం 

అపయపసూచి (తె). 

థసం,త0ంఠ_ మెడ, వెద్ద కంఠస్వరం. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కంఠం నేని 

వ్యక్తినామం (న. 

కంఠం_ గృ.నా.పూ. వి.చూ. కంఠం. 

కంఠమణేని, కంఠమనేని అనికూడా 

రా స్తున్నారు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

క ంఠంరాజు 

వ్యక్తి నామం (స. 
కంఠం_గృ.నా.పూ.వి.చూ. కంఠం నేని. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ్భ.నా,ప. 

కండపునేని 

న్యక్తీనామం (న). 

కండ ప. గృ.నా.పూ.? 

చూ. _నేని గృ. నా. ప. 

కతి 
రూ. కత్తుల 

పొరుషనామం (రా.స్ర. 

ఆయుధసూచి, ఖడం, మంగలిక త్తి, 

చాకు. హరిజనులలో ఇంటిపేరు. సం. 

కర్తం) త. కత్తి; మ. కత్తి; క. కత్తి, 

డి.ఇ.డి, 1912. హిం, కత్తీ, కర్రీ9 
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శబ్బభవ మని సూ.ని, కమ్మవారిలో ఇంటి 

పీరు. ౭ 6నల్బభె ఎకరాల పొలాన్ని 

కతి ఆంటారు, 
wef 

క తిరెటి 
— లు 
వ్యకినామం (స). 

కతి రి... గృ. నా. పూ. ఉక శిరి, నానా 

వర్గములుగలది, సంకరం,వర్లసాంకర $0 

గలది. ఆం.వా. దూ. - సెట్టి గృం-నాంప. 

కతుల 
అల్ 

చూ. కతి 

పౌరుషనామం (తె.న.). 

కత్తి బహు. కు ద్వి. వి. ఆయుధసూచి, 
యానాదులలో ఇంటిపేరు. 

కథల 

రూ. కథా 

పౌరుషనామం (తె. 

కథ బహు. కు ద్వి.వి. కత్క చరితం. 

కథలు చెప్పే వారు కావచ్చు. 

కథా 
చూ. కథల 

పొరుషనామం౦ (న. 

ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు. 

కదం 

పొరుషనామం (న. 

ఉకదము ; ఆశ్యగతి విశేషం. హిం. 

ఇదమ్ 

గృహనామ వివరణ పటిక 

కదిరి 

వృక్షసూచి(తె.రా.): 

కదిరి వృక్షం. 

కనక 

లోహాసూచి (తె. 

చకనకం : బంగారం. 

కనక భట్ల 

వ్య క్రినామం (తె): 

కనక_ గృ. నా. పూ. లోహసూచి. 

వి. చూ. కనక. (బాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు. చూ. -భట్ర గృ. నా, ప, 

కనకరాజు 

వ్యక్తినామం (స). 

కవక_ గృ. నా. పూ. వి. చూ. కనక. 

ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

వ్యక్తినామం (స. 

కవకొ_ గృ. నా. పూ. లోహాసూచి, 
వి. చూ. కనక. ఆ'ర్వేల నియోగులలో 

ఇంటిపేరు. చూ, [పగడ గ్భ. సం. మ 

కంతి 

పొరుషనామం (రాస. 

గుణసూచి. కంతిరివాడు. దేనిలోనూ 

నిలకడ లేనివాడు. 

శందర్చ 

వ్యకినామం (న. 



శండవ భాగం 

సం. కందర్ప-మస్మధుడు, 

కంచాడ 

రూ. క౦ద్యావై, క౦0వాళ. 

వె షవశాఖాసూచి (శా.). 
౬ 

“*౨ఈందాడ వరదాచార్య-__” శా.1646 

(టి.యం.పి.పు, 605, చెం. ర్, 

కీ౦డాగే 
oR 

చూ. కంాడ 

శాఖాసూచి (శాస, 

(శీవెష్తవులలో ఇంటీ పేరు. “__.కంవ్యాడె 

రామానుజయ్యంగారు._”. శా. 1888, 

(ఇ.ఐ-11పు.40,పం.1_0 “__కంద్నాడె 

అణ య్యం గారు__” (_పెది, 1897, పు. 

105, నెం. 07). 

శందాళ 

చూ. కందాడ 

శాఖొసూచి (శాం 

*_కందాళ దేవ రాజాచార్య....” (టి. 

యం. పి. 1, పు. 620. నెం. 610). 

“_-ఘన్నవెష్టవ మతజ్ఞ కందాళ తిరుమ 

లాచార్య కృపాకటాక్షమున.__” (ప్రబం. 
రత్నా. Tel. Ma. పు. 48.9 “కందాళ 

వారినే కదాళ వారనియు, కుండేటి 

వారనియు చెప్పుదురు. అకటి తోటలు 

"పెంచుట వలన వీరికా గృహనామం 

కలిగింది. వీరిలో గున్నేవ ల్లి కందాళ 

మరియు వౌనపల్లి కందాళశయని మూడు 

౨0) 
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నాలికలు ఎరృద్దాయి. ( స్వధర్మ. 

1-11-72). న్రూవిడ (బ్రాహ్మణులలో, 

అన ఎది ఢ్రీ.వెష్టవులలో ఇంటి బరు. 

కొంది 

రూ. కందుల 

ధాన్యనూ ద (తెరా. 

ప్ప.నా. : Cajanus indicus. తువరి 

వృక్షం. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

కం౦దిక్ళు 
డి 

సస్యవిశెషసూచి (స.). 
కంది. వి.చూ. కంది. _కట్టః ఒకటిగా 

చేర్చికటిన సమూహం. 
యు 

కంది కాయల 

చూ. కంది 

వృక్షసూచి (నృ. 

కందికొయ బహు, కు బొప. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. కంది_ గృ,నా.పూ. 

వి.చూ. కంది. చూ. _కాయల గృ.నా.ప. 

కందిబళ్ళ 

పొౌరుషనామం (రా స. 

కందిబండి బహు. కు ద్వి, వి. కంది_ 

గ్భ, నొ, హూ. వి.చూ, కందుల. కమ్ము, 

కౌాపులలో ఇంటి పేరు. 

కంది బేడల 

రూ. కందిబే శ్ల 

ధాన్యసూచి (స. 
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రొందిచేడ బహూు.కుద్వి-వి. కందిపప్పు. 

కంది బేళ్ళ 

చూ. కందిబేడల 

ధాన్యసూచి (రాం 

కమ్మవారి యింటిపేరు. 

శందిమళ్ళ 

పొరుషనామం (తె. 

2కం0ది+మడి. కందిమడి బహు. కు 

ద్వి.ఏ. కమ్మవారిలో ఇంటి సేడు. 

కందుల 

చూ. కంది 

ధాన్యసూవి (రాన), 

రంది బిహు, కుద్వి-వి. ఎరుకల; కమ్ముః 

బలిజ, రె యతో ఇంటిపేరు. 

కన్నడ 

పొరుషనామం (తె.రా.నా,. 

దేశ లేక బాషా సూచి, ఇకన్నడము. 

కర్ణాట దేశంలోని వారు మాట్లాడేబాష. 

కిన్నడబాష. వృత్తిలో ముపర్దానికి లోపం 

కలిగింది. సం, కర్ణాట; త కన్నడం; 

క.కన్నడప్ప. డి. ఇ.డి.1078. “__కన్నడ 
(బ్రహ్మయ్య గను మొరింగితినొ__” 

(వండి. పు. 208). “__కన్నడ 
(బహ్మయ్య గ జదాసీ-_'(పండి.పు.24 త్రి, 

కన్నం 

పౌదషనామం (రాసు. 

< కన్నము : టొర్కం దొంగ లోసలకు 

గృహనామ వివరణ పటిక 
(we) 

(పడేశించడానికి గోడకు వెసే సొరంగం, 
రంధం, బిలం, క. కన్న. 

కన్ని 

పొరుషనామం (రా. 

యకన్నియ సం. కర్తీ, పశువులను 

కట్టడానికి ఉపయోగించే ఒక విధమైనతాడు, 

కన్ను 

ఆవయవనూచి (స. 

కన్ను : నేతం, దృష్టి. క్ర, కణ్ణు; 

త. కణ. 

కన్నెల 

పౌరుషనామం (ప. 

కన్నె బహు. కుద్వి-వి. కన్య. కన్యక. 

క. కన్నె; సం, కన్యాం 

కన్య ధార 

భూ. కన్యాదార 

పౌరుషనామం (స. 

కన్య_ గృ.నా.పూ. 4కన్నె_ కొండ 

[పొంతంలో కేవలం రాళ్లుండే ఎత్తైన 

ప్రదేశం, మాం. నృ. ప. ఒకన్నె. 
సంస్కృతీకరణ కన్య. కన్యను ధార 

పోయడం కూడ కావచ్చు. కన్యాదానం. 

ధార: (ప్రవాహతి, పైనుండి నీరు 
మొద్శలెసవి పడే చాలు. 

కన్యా దార 

చూ. కన్యధార 
పొఠుషనామం (స. 
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కపిలవాయి 

పొరుషనామం (స. 

కపిల... గృంనా.పూ. కపిల గోవు, ఒక 

జాతి జల జంతువు. ఆగ్నేయ దిశలోని 

ఆడఏనుగు. ఇది పుండరీకానికి భార్య. 

_వాయి: నోరు; ముఖం 

శపషృగంతుల 

పౌరషనామం (తెరాస). 

కప్పగంతు బహు .కుద్వి. వి. కప్ప 

గంతు. వేదపఠనంలో ఒకరీతి.[బాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు. 

కప్పుల 

జంతుసూచి (తె.రా.స. 

కప్ప బహు, కుద్వి, వి. మండూకం, 

భేకం. క. కప్పి; తు. కప్పె; తె. కప్పె. 

డి.ఇ.డి. 1027. హరిజనులలో ఇంటి 

పేరు. యానాదులలో ఒకళాఖ వారువీరు 

కప్పలను తింటారు. ఒకకుటుంబం చేపలు 

పడుతుంటే పెద్ద కప్పలగుంప చేపల 

బదులు వచ్చాయట. ఆప్పటినుండి వారు 

కప్పలవారయ్యారని( సీ. టి. యస్. ఐ, 

1, పు. 214). 

కప్పు 

పౌరుషనామం (తెం. 

త.కప్పు ; ఆచ్చాదన, ఇంటి పైకప్పు. 

2కప్పు : నలుపు, సీకటి. క. కప్పు; 

తే కశుస్ఫు. 

శస్పెర 

పొరుషనామం (రా. 

(రొ కప్పకరో_ సం. కర్చుర-; న్ 

కప్పల : కచాలం. పుర, భికాహొత్ర, 
స్ 

గొల్ల లలో ఇంటి పేరు. 

కమతం 

నృ తిగూచి (స). 

క.కమళ; త. కమన్తోళి: సాగుబడి, 
సేద్యం, కృషి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కమలాకర 

జలసూచి (సృ. 

ద6కమలాకవము ; తామరకొలను. 

బ్రాహ్మణులలో గృహనామం. 

కముజుల 

చూ. కంజుల 

పక్షిసూచి (సం), 

కముజాబహు, కు ద్వింవి. 

కంపన 

వ్యక్ నామం (శా. 

చకంపన్న కంప+ అన్న .“.._కంపన 

ఎల్లప్ప.__” శా.148b (టి.యం. పీ. |, 

పష. 86, నెతి. 215). 

కంఖాల 

చూ. కంభాల 

పొరుషనామం (తె.సఎ. 

ర౦ందిం బహు. కు దివి? 
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కంభెల 

రూ. కంబాల 

పౌరుషనామం (రా.స.). 

కంభం బహు. కుది. వి, వి. చూ. 

కంబం 

కమ్ము 

కులసూచి (తె.రా.స.). 

కన్ను ఆనేపదానికి చెవికి పెట్టుకునే కమ్మ, 

తాటకు అనిఆర్జాలున్నాయి. కమ్మవారు 

మొదట సైనికులుగా వుండి ఆ తర్వాత 

ఇపుడు వ్యవ సాయదారులుగాను, వ్యాపా 

ర స్తులుగాను నన్నారు. కమ్మ శబ్ద వ్యుత్చ 

త్రినిగురించి అనేక కధలున్నాయి.1.రాక్ష 

సుల బాధ పడలేక బుషులు విస్తువును 

శరణు వేడితే విష్ణువు లక్ష్మీని ఆశయించ 

మన్నాడట. ఆమె ఒకసెఖైలో కమ్మను 

పెట్టి దాన్ని వందసంపత్సరాలు పూజ 

చేయనుందట. ఆకాలం పూర్తయ్యాక 

ఆ పెళ్హైలోనుండి 000 మంది సైనికులు 

వచ్చి బుషుల కోరికమీద రాక్షసులను 

చంసారట. ఆతరువాత వీరు చాల భూము 

లను పొంది వ్యవసాయదారులయి 

అమరావతి మొదలైన  పాంతాలను 

ఆ క్రమించారని._ 

‘Manual of North Arcot 

District’ తో&ందని CTSLI1,94. 

2, (ప్రతాపరు[దునికి సంబంధించిన ఒక 

కమ్మ శతృరాజుల చేతిలో పడిందట. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
వ 

కొపులలోని ఒక వర్షం శతృరాజులతో 

యుదం చేసి ఆ కమ్మను సంపాదించారట. 

తలల తెచ్చిన వారికి, వారి తరువాత 

తరాలకు కమ్మ అనే పేరు కలిగిం 

దంటారు. 

8. తాటాకు ముక్కును గుం(డంగా 

చుట్ట చెవిత మ్మెకున్న రం[ధం వెడల్పుగా 

వుండడానికి కమ్మలాగ అలంకరించు 

కుంటారు గనుక వీరిని కమ్మవారన్నారిని 

మరొకకథ 

4. ప్రతాపరుదుని భార్య కమ్మపోగోట్టు 
కున్నదట. అ కమ్మను తీసుకురమ్మని 

పెనీకాధికారులను 

సంసార. వాళ్లలో సంపాదించుకొని 

నచ్చిన వారికి కమ్మ వారు అనే సేరు 
వచ్చిందని ఇంకో కథ. 

రాజుగారు నల్లురు 

గ. కర్మ రాష్ట్రంలో ఉన్న వారు కమ్మ 
ళు 

వారనీ కొందరి ఆభిపాయం. వెదిక 

(బాహ్మణులలో ఈ గృహనామం 

కన్పించడం విశేషం. బహుశా కమ్మ 

రాష్ట్రం నుండి వచ్చిన (బాహ్మణులకు 

ఇది పొరుషనామం కావచ్చు. 

కమ్మకోమటి 

తెగసూచి (శా. 

(బాహ్మణులలో ఒకశాఖ “*విశఖ 

పటణమున కమ్మకోమటి మేడియ స్పెటి 
(౨) (a) 

కొడుకు పాసయ____” (ఇ.టి.ఐ.పి.1 19; 

నెం. 187). 1066 ఎండి, 
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కమ్మగోని 

ప్యెక్రి నామం (తె. 

కమ్మ_ గృ. నాం పూ, కులసూచి, 

చూ. _గోని గృ-నొ,ప. 

కమ్మేర 

చూ. కమ్మరి 

కులసూ చి (సా. 

ఇనుస పనిచేసి బతికే జాతి. “__కమ్మర 
కాచన్న కడు శౌక్యముసను.._”(పల్నా: 
పృ. 477, పం. 4216). 

కమ్ము) 

రూ. కమ్మర 

కులసూచి (తె.రా.శ్వాస.). 

కన్ముకాఇ : లోహకారుడు. కమ్మర 
వాడు. (పా. కమ్హారో = సం. కర్మార-_; 

త.కమ్మాళ; క.కమ్మటి. “__విరిపటీతి 
కమ్మరి వినియణ వాసె” (ఇ. టి. ఐం 

ప. క్ర. 625_50 ఎ.డి. కంసాలి శాఖకు 

చెందినవారు. కమ్మర వారు వ్యవసాయ 

దారులకు సంబంధిం చినఅన్ని పనిముట్లను 

తయారుచేయడం, బాగుచేయడం చేసారు. 

ఊరి బయట ఖాళీ స్టలాల్లో వ్యవసాయ 

వస్తువులు చేస్తుండేవారు. ఫర్మిశమలు 
పెరిగిన తరువాత వీరి శక్తి సామర్థ్యాలు 

చూపించే అవకౌశం లేకపోయింది. (సి. 

టియస్.ఐ. 1.1. . పు. 140). 

కమ్మి సెట్టి 

రూ కం సెట్టి 

4§7 

వ్యక్తినామం (తెసం). 

కమ్మి. గృ.నా. పూ. ?4కొమి. 

చూ. _ పెట్ట గృ్భ.నా.ప. 

కమ్ముల 

పౌరుషనామం (స. 

కమ్మి బహు. కు, ద్వి. వి. వెదురు 

మొద్మ్యలెన కమ్మి, బంగారం 'మొద్నలెన 

లోహపు కమ్మి, వస్తంం యొక్క- అంచు, 

బండి కంటి కడకమ్మి, నేమి. 

కంసాలి 

కులసూచి (తె. రా.స.సా.). 

స్వర్ణకారుడు. క,.కంసాళక.“__కంసాలి 

చందుకు కరుణతో నిచ్చె...” (పల్నా. 
పృ. 866, పం. 248 ౧) విశాఖ పట్టణ 

(ప్రాంతంలో వీరు అధిక 

కన్పిస్తున్నారు. చోళ రాజుల పరిపాలన 

సంఖ్యలో 

కాలంలో వీరు (బాహ్మణులతో ససూన 

మెన గౌరవాన్ని పొందాలని కోరారట. 

రాజుకు కోపం వచ్చి వారిని నాశనం 

చేయమని ఆజ్ఞాపించినందువ ల్ల వీరంతా 

ఉత్తర దిశగా పారిపోయారు. కొందరు 

ఓజుకులం వారినీడన బతికారు. అందుకే 

వారి ఇంటిపేర్లు చివర  అకో్కోజా, 

కట్టోజు, పటోజు అని *ఓజు”* అనేపదాన్ని 

వారి గౌంవ సూచకంగా చేర్చుకున్నారు. 
వీరు దేవశిల్పియైన విశ్వకర్మకు వార సు౯ం 

అని చెప్పుకుంటారు. బంగారం పనిచేసే 

వారు వడ్రంగి పనిచే సేవారు, శిల్పులు 

కంసాలికి చెందినవారు. వీరిలో కొందరికి 
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ఈ కులనామ మే గృహనామ మయింది, 
(సీ.టి.యస్.ఐ, nl 1410, 

కం సెట్టి 

చూ. కమ్మి సెట్టి 

వ్యకి నామం (న). 

కయి 

పౌరుషనామం (రా). 

శ?కయ్య:పొలంలో భాగం. కాపులలో 
ఇంటిపేరు. 

కళణాం 

రూ, కిరణము, కర్నం 

వృత్తి సూచి (స). 

ఉసం.కరణమ్; త,కర్ణమ్ :గామంలో 
లెక్కలు రాసేవాడు, కరణీకుడు, 
గణకుడు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 
కరణము 

చూ. కరణ 

వృ తిసూచి (రా.శా.న్ఫ. 

“_పహారేజ స్వద కాని: షృలంభవేత్ 

కరణము దిండి మరాజు తోన__" శా, 

1187 (తెలం, శాన 1, పృ, 74. 
పం. 17-18). బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 
సేరు. 

కోరణిక్ష 

రూ. కరణిక్క, కోరణిక్కం 

వృత్త సూచి (శా). 

శ కరణీకము' : కరణం యొక్క పని. 
--కరజీక భనవర సర్ __." శాం 1456 

టి.టి.డి కయన్. వృ. 7, నోర, శి?) 

గృహా నామ వివరణ సటీక్తో 
థు 

కరణక్క- 

చూ. కరణీక 

వృత్తి సూచి (శా.). 

“_కరణిక్క. అన్నదాత.” శా.1487 

(ఇ.టి.ఐ, 1; పు, 248, నెం. 118). 

“__కరిణీక్క భసవర సర్...” శా, 1487? 

(టె. టి. డి. ఇ. యస్. 1%, పు. 216, 

నెం. 186) 

కరణ్క్క 0 

చూ. కరిణీక 

వృత్తి సూచి (శా, 

“_.ళరణిక్కం కామరసప్పన్ కొడుకు 

కరణీక్కం అప్పలయ్య__” శా, 1480 
(టి.టి.డి.ఇ.యస్.పు.48% నెం.161). 

కోరతి త్తి 

వృత్రిసూచి (సా. 

చనం. కరదృతి_ వటపుసంచి. 

తమలపొకులు మొద్మలెనవి యుంచు 
కొనెడు చేతి సంచి. సూ.ని. “__కరతి త్తి 
మాచండు.___” (పల్నా.వు.88పం, 65). 

“అరువు దోవతియు(బంచాంగంబు ముష్టి. 
బిరగిన కరతిత్తి ప్మతాల సంచి” 

(హరిశ్చం.) ఇది అడపానీకి రూపాంత 
రంలా కవ్పి స్తుంది. 

కరిెనేని 

వ్యక్తి నామం (న. 

కరిపె_ గృ, నొ. పూ. ₹6కరియప, 

కీమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 
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చూ, _నేని గం నా. వ. 

కరిమూల 

తెగసూచి (త. 

*ఉర్మరిమాల 

క రెంటు 

పౌరుషనామం (తె. 

6€ఆ౦. కరెంట్ : విద్యుచ్చక్షి. 

శర 
౯ 
వృక్షసూచి (స. 

చకర = ఒకొనొక చెట్టు సువరావశి. 
జి యి థె 

ఆం. వా. 

కర వోజు 
NN 

న్యక్తినామం (శె.న్స్ర, 

కర్త_గృ.నా.పూ. ? 

చూ. _ఓబజి గృ. నౌ స్ 

శర్నం 

చూ. కరణం 

సృత్సిసూచి (రా. 

కర్నాటి 

చూ. కర్నాడు 

పొౌరుషనామం, దేశసూచి (రా. 

'దేశసూచి. కన్నడ దేశావికి సంబం 

ధించిన. కర్నాడుకు ద్వి.వి. త. కర్నా 

టకం, కణాటం; మ-శన్నాటం. త 
ban గ్ 

కరాట, కన్నడ. డి, ఇ.దీ, 1079, కమ్మ 

ఇ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

కర్నాడు 

రూ. కర్నాటి 

దేశసూచి (తె). 

కర్నాటము, కన్నడబేశం. 

కర్ని 

పౌరుషనామం (తె). 

శ కరిని, ఉనం. కర్ణి_. చెవుల వద్ద 

కంతిలాగ పుేవ్రణ విశేషం: 

కర్పూరపు 

కా కర్పూరం 

పొరుషనామం (సృ. 

కర్పూరం 

రూ. కర్పూరపు 
పొౌరుషనామం (శా. 

ఇసం. కర్పూర_: ఘనసారం, కప్పు 

రం, “__కర్ఫూరం మూవరయార్..* 

శా. 1894, (ఇ.ఐ.11, పు.88, నం49). 

శ 
భూ. కరె 

పొరుషనామం (తెస). 

చకట్లీ : నలుపు, నల్లనిది. త-కఠీ; 

క,.కణి; సంస్కృతంలోని కౌలశబ్ల 

తపమని ఆం. వా. 

A) 

చూ, కరి 

పొరుషనామం (తె. 
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క రెడ్ల 
లు 

జంతుసూచి (తె.రా.స.), 

5 (రి+ఎడ్ల , న లఎదుల. 
గా దది 

మ.కఖజు కలు; క,కతె, రటీ., తు.కప్పు; 

తె.కటు కళీయ, కల్ల. డి. ఇండి. 1170. 

త్. కయి; 

కలకల 

పొరుషనామం౦ (న. 

2వ కొలకుల 

కబనగోప్టు 

చూ. కలిగోట్ల 

వృక్షసూచి (సా. 

?6కలగూటులు : వివిధసేవకులు. 

క.కల : కలసిన; గుండ_సేనకుడు. 

“అట్టి శ్రీపాకనాటి రెడ్డ న్వయమున 
కలదు పులిగోళ్ళ గోత్ర సంకలిక మైన 

భవ్యకలగోట్ల నామా ప్రివరలుచుండు ' 

వంశ మొక్క-టి కవినుతిపాత 

మగుచు” (మురశీ, వి.పు.1_87) 

“__భళరె మృతజీవులగు యళోఖభరితు 
లందు మేటి యగు గాదె కలగోట 

కోటి రెడ్డి...” (ముర. వి.పు.12,1_44). 

కలం 

పొరుషనామం (నృ. 

హిం. కలమ్. నం. కలము... లేఖిని. 

రాయడానికి ఉవయోగించే పరిరకం. 

కలిగోట్ల 

లూ. కలఅగోట 

గృహనామ వివరణ పటిక 
థు 

వృక్షనామసూచి 1 (తె.). 
కలిగొట్టు బహు. కో. ద్వి. వి. పొటల 

వృక్షం. 

కలిదిండి 

పొరుషనామ౦ (స.సా,), 

౮ కలిదండియే కలిదిండిగా మారిందనీ, 

కలదండి, అం సే కలిని దండించినవారని 

వ.సా.చ. “కలిదిండి” వాస్తవంగా ఒక 
(గామనామం. “మాకలిదిండి కామయ 

కుమారకుడన్నిట__” (చాటు. పు, 86). 

కలి బేర 
వ్య క్రీనామం (సృ. 

కలి_ గృ. నా. పూ. వి. చూ, కలిరెడ్డి. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _.దేర గృ.నా. సం 

కలిన 

ఉకలినేని 

వ్యకి నామం (తె). 

క్రలి_ గృ. నా. పూ. వి.చూ, రెడ్డి. 

చూ. _న గృ, నా, ప, 

కిమిడి 

2౬ కలిమినీడి 

న్యక్తినామం (రా). 

కలిమి__ గృ,నా.పూ. ఐశ్వర్యం, 

చూ. _డి గృ. నా, వ, 
es CG 

కలిమిలి.. 

(శాం 



శీండవ భాగం 

“__కలిమిలి బొప్పరాజు_._.” (టి.యం. 

పి.1l, ప్ప. 1158, నెం, 821). 

కలిరెడ్డి 

వ్యక్తినామం (తె.). 

కలి_ గృ. నా. పూ. పులియబెట్టిన 
కడుగు నీరు, సూ. ని. 

చూ రెడ్డి గృ. నా.ప. 

కలిసటి 
లు 

వ్య కినామం (స). 
రలి_ గృ-నా.పూ. వి చూ, కలిరెడ్డి. 

చూ. _సెటి గృ. నా.ప. 
ద్దు 

శలువల 

పుష్పసూచి (స, 

కలువ బహు. కు ద్వి. వి. ఉత్చలం, 

కువలయం. క. కలువె; సం. ఎఒకెరవమ్. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

కల్యాణం 

పొరుషనామం (ను. 

ఇనం. కల్యాణ-- శుభం, వివాహం, 

ఆక్షయం. 

శల 
ప. 

పౌరుషనామం (శె.). 

ము శశంప,. 
aa; 

శ్ ల్లవు 

ఆయుధసూచి (స. 

శక ల్లము మ ల్లబంధ విశేషం. 

31) 

$41 

ము ప్పెరెండు అయుధాలనో ఒకటి. 

ప 
పొరుషనామం: ఆయుధసూచి (న. 

చక లము. వి. చూ. కల్లపు. 

రభ 

రూ. కళా 

పొరుషనామం౦ (తె. 

సం. కలా : చంద్రకళ; విద్య 

క్ర్భా 

చూ. కళ 

పొరుషనామం (స. 

కళౌయి 

వ స్తుసూచి (రా.). 

కటాహ_; క. కడాయి; నీలి 

ముందు మొదలైనవి కాచే గంగాళం; 

ఇత్తడి మొద్మలెన పాత్రలకు పూసే 
తగరం పూత. కాపులలో ఇంటి పేరు, 

సం. 

ఠం 

పొరుషనామం (సం). 

శికళ్ళము : ధాన్యం నూర్చేచోటు 

ఉపా. ఖలో. సం, ఖల_ త, కళం. 

సంట రె డ్రలో ఇంటి పేరు. 

శ్రి 
౧౧ 

వృతసూచి (న). 

క.కళ్ళి త,కళ్ళి ; జెముడు దెబు 
టె 
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కల్లం 

ఫౌరుషనామం. (రాస). 

నై ఖలీణం; సం, ఖలీనం : గు[రం 

నోటిక్ తగిలించి తిప్పే సాధనం. 

కవాలి 

పొరుషనామం (తె). 

6ఉ. రవాలి = నృవ్యవిశేషం. 

కవి 

పొరుషనామం : కవిత్వసూచి (న. 
చెప్పేవాడు. పండితుడు, 

నియోగి (బాహణులలో ఇంటిపేరు. 

కవిత్వం 

కవిరాట్ 

విరువనామం (న) 

కవిత్వసూచి. కవిరాజు. వీరి ఇంటిపేరు 

మొదట తుర్ల పాటివారు. పేరిది అన్న 

వీరి వంశంలో ఒక 

శతాబ్ది క్రితం హనుమయ్యగారు. విను 
కొండ సమీపంలోని మానుకొండ 

(గామంలోని నృసింహస్వామి 

యంలో విశ్రమించారు. ఆరా (త్రి 

నరసింహుడు తన డేవేరితో మాట్లాడుతూ 
ఇతడు అజ్ఞానియైన జ్ఞాని అన్నాడట. 

ఆ దేవి కోరికపై ఈతని నోటిలో 

వీజాష్షరం లిఖిస్తానని అన్నాడట, 

అప్పుడు ఆతని నాలుకమీద ఏదోచుక్క 

పడిన బ్లిన్పించిందటి. ఆ వెంటనే 

అక్కడే వ్మృసింహశతకణ. చెప్పి అచ్చటి 

(ప్రభువులచేత గరికమాన్యం బహుమ 

పర్తి (గామం. 

ఆల 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రు 

తిగా పొందారట. అక్కడే కవిరాట్ 

వీరుదుపొంది స్వగామానికి చేరారట. 

అప్పటినుండి వీరి గృహనామం తుర్ల 

పాటిపోయి కవిరాట్ అనే విరుదనామం 

గృహనామ స్థానాన్ని అలంకరించిందని, 

వీరు అవ్వారి వాసుదేవశాస్త్రి స్నేపాతు 

లని కవిరాట్ అమ్మీ చెప్పారు. 

కవిలె 

పొరుషనామం (స). 

లెక్కలు వాయు తాటాకుల పుస్తకము. 

శర; ధనాగమ వ్యయాదుల లెక్కలు 
నానాడు (వాసి చేర్చిన పత్రముల కట్ట 

చి. ని. అని సూ, ని. 

క్రసవరాజు 

న్యక్తినామం (స. 

కసవ_ గృ.నా.పూ. పు.నా. చపా. 

కస్సవ. చసం,. కశ్యప, ఆర్వేల నియో 

గులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృనా.ప. 

కసవుల 

వ్యకి నామం (శా. 

చపా. కస్పవ_ సం. కశ్యప_ 

“కసవుల బోజయ్య....” శా. 1492 

(టి.యం.పి, పు. 608; నెం, 846). 

కసిందల 

రూ. కసుందల 

వృక్షసూచి (సం). 
కసింద బహు, కు ద్వి.వి. కొసనమరం 
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వృక్షం. క. కసింద, 

కసిరాజు 

వ్యకి నామం (రా). 

కసి. గృ.నా.పూ. ?దకసవ, 
చూ, _రాజు గృ.నా.ప, 

కసిరెడ్డి 

చూ. కాశిరెడి 

వ్యక్తినామం (రా.న.). 

౩65 శ్యపరెడ్డి, 

కసుందల 

చూ. కసిందల 

వృక్షసూచి (శాం 

“_కొణ్లనూరి వసియపరడ్డి కసుందల 
కొమ్మిరడ్డి__“ 742_79 ఎండి. (ఇ.టి, 
ఐ. పు, శిరి, పం. 5_6, నెం. 64). 

క సెట్టి 

చూ, కాసెటి 

వ్య క్రినామం (రా. 

కస్తూరి 

పొౌరుషనామం (కె.రా.స్స, 

సం. కస్తూరీ_ మృగమదం, జక విధ 

మైన పరిమళ ద్రవ్యం, కస్తూరి మృగనాభి 
యందుండేది. “ఇంటిపేరు కస్తూరేవారు 
ఇంటినిండా గబ్బిలాల మోతి అని 

సామెత. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. .. 

ర్ 
కాకన్న 

న్య క్రీనామ 0 (రా.). 
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?కొక్రీ +లఅన్న, 

చూ, _అన్న గృంనాంస, 

కాకర 
ఇషా, 

వృక్షసూచి (తెరాస, 

ఉ : కాకర, కాకిరి, కాకెర, వృ.నా: 

Momordica Charantia. (గామ 

నామంకూడ కావచ్చు. కమ్మ, మూక 

దొర కులాలలో ఇంటిపేరు. 

కాక్లలి 

చూ, కాకొల్లి 

?6కౌకొలి . వృ తిసూచి (శా.). 

“_కాకలి వెంకట దీక్షితులు శా. 

1448 (టి. యం. పి. శ పు. 310, 
నెం. 878). 

కాకి 

రూ. కాకుల 

పక్షినూచి ( తెరా.స.సాం, 

త. కాక్కయ్, కాక్కాయ్; క. కాకె, 
కాకి కాగి, కాగ; తు. కక్క, కాక; 

తె. కాకి; డి.ఇ.డి. 1197. సం. కాక- 

“__ఘనకీ ర్తిన్ఫూ రిగా కాకి వెంగా 
మాత్యాత్మజ__” (అం .Tel. M.పు.4) 

మాలలలో ఇంటి పేరు. 

కాకు 

పొరుషనామం (రాను. 

?6కౌక: వేడి.యాదవులలో ఇంటిపేరు, 

కాకుల 

ఛూ, కాకి 
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పకీ సూచి (కె). 

కాకి బహు. కు ద్వి. వి. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. 

కాకొలి 
rn 

రూ. కాకలి. 

సృ త్తిసూచి (శాం 

?6కౌాకోలుడు : కుమ్మరి. ? చకాకోలి. 

వృక్షసూచి. కారుకొలి వృక్షం. 
గ 

“కాక ల్లి తిమ్మాపండితు._” (టి. 

యం. పి. పు, 789; నెం. 872). 

“కాగితీరి 

చూ. కాగితాల 

పొరుషనామం (స. 

"కాగితాల 

రూ. కాగితం 

పౌరుషనామం (స. 

కాగితం బహు. కు ద్వి.వి. హిం. 

కొగబ్ రాయడానికి ఉపయోగించే 

పత్రం, 

కాగీచేని 

వ్యకి నామం (వ. 

కాగి_ గృంనా.పూ-? 

చూ. _నేని గ్భ.నా.ప. 

కాచి 

వ్య క్తి నామం (రాం). 

ప్రీ దేవతాసూచి, కామాక్షీదేవి. 

కాచిభ' ట్ర 

హః కి Ne $౯ (నేం) 

గృహనామ వివరణ సటీక 
యి 

కాచి. గృ. నా, పూ. దేవతానూ చి. 

?ఉకౌమాక్షీ. ?ఒకాళీ_; కాచి_ వృక్ష 

విశేషమని క. ఊ. 597. వృక్షసంబంధ 

మైన పదం కాంచి. కాచారెడ్డి, కొచీరాజు, 

కాచిభట్ల మొదలైన పేర్ల లోని కాచి_ 

కాచమ్మనుండి వచ్చిందే. వెలనాటి 

వైదిక [బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, భట గ్భ. నాం హః 

కాదచిరాజు 

వ్య క్రినామం (సం). 

కొచి.గ్భ. నా. పూ; విచూ, కాచిథట్ల. 

ఆ ర్వేలనియోగులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ. నా, ప. 

కాటన్నగారి 

వ్యక్తి నామం౦ (రా.): 

కాటన్న-గృ-నా.పూ; వ్య.నా, దేవతా 

సూచి కాడు+ఆన్న. కాడు. ఆడవి 

త. కౌడు; క, కొడు. మ. కొటు. 

చూ. _గారి గృ,నా.వ, 

కాటా 

రూ. కౌటా 

పొౌఠషనామం (స. 

'పెద్దతాసు. పెద్దబరువులను తూచ టానికి 

ఉసయోగించే త్రాసు. హిం. భాబా_ 

క్రమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

శాటాబతుని 

రూ. కాటాబ తుల 
అఖిల 



శండవ భాగం 

వ్య క్రినామం (న). 

కొటా- గృ. నా, పూ? ఇకాటమ్మ, 

కాడు+అమ్మ. అడవిలో పశువులకాపరులు 

ప్రతిష్టించి ఆరాధించే (పకృతి దేవత. 

చూ, -ది తుని గ్భ. నౌ. ప. 

కాటాబతుల 
హి 

చూ. కాటాబ తుని 

వ్యకినామం (సం). 

శాటి 

పొరుషనామం (శె.స.). 

కాడుకు కొప, అడవి, క్యశానం, 
ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. త. 
కాడు; క. కాడు; మ. కొలు, 

కాటు 

చూ. కాటి 

పౌళుషనామం (రా). 

త 
చూ. కౌటా 

పౌరుషనామం (రాం. 

బలిజకులంలో ఇంటిపేరు. 

ఇందు 

తృణసూచి (స. 1. 

?6గకౌ౦ం (డ్ర్, ఒకవిధమైన గడ్డి 

కాదంబరి 

పౌరుషనామం (స. 

కదంబ పుష్పాల నుండి తీసిన మద్యం, 

సారాయి; బాణుడు రచించిన సంస్కృత 
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వచన కావ్యం: ఆడుకోయిలి; కొదంబరీ 

కావ్య ప్రవచనంచే (ప్రసిద్దులు కావచ్చు. 

ఆర్వేలనియోగులలో గృహనామం. 

రాన 

వననూచి 

త. కొనం; సం. కొననం: ఆడవి. 

శానాదిభొట్ల 

వ్యక్తినామం (తె). 

కౌనాది..గృ-నా-పూ.. కాజభాదము.కాణొ 

దబుషిచెప్పిన న్యాయశాస్త)0.న్యాయం, 

కాణాదం అని తర్క్మం రెండు రకాలు. 

తర్క-శాసాన్ని 

కావచ్చు. బాహ్మణుఅలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _భొట్ల గృ. నౌ. షః 

ఆభ్యసించినవారు 

కాను 

ఆహారపదార సూచి (రా.). 
ఖు 

సీరుకఆవని మజ్జిగ. రెడ్తలో ఇంటి 

చేరు, 

శానుగుల 

వృక్షసూచి (తె.సఎ). 

కానుగు బహు. కు ద్వి.ఏ. కానుగు-- 

ఏ. కరంజ వృక్షం. కాపులలో ఇంటి 

శ్చీరు.కొనగ ఎరుకలలో ఇంటిపేరు. 

శాసరి 

వృ త్తిసూచి (తె). 
కాపు + ఆరి : రక్షకుడు, కాచేనాడ్లు. 
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కాపు 
కులసూచి (తె.రాన.). 

చ కాంపు చకొచు;రక్ష్ఆ. 

త. కాప్పు, కావల్; మ,.కాప్సు;క.కౌపు; 

తు. కాపు, కొప్పు; తె.కాపు. డి. ఇ.డి. 

1192. కాజతమిళ కన్నడాలలో రక్షించు 

అని ఆర్ధం, అధిక జనాభాగల పెద్ద 

కులాలలో ఇది ఒకటి. కాపు ఆంేే 

కాపలా కాసేవాడు. పంటలను రక్షి 

స్తుంటాడు. ఈకులం ఎన్ని విధాలుగా 

వుందో చెప్పలేం. అందుకే వారు 

సండించే వరి రకాలకు పేర్లు చెన్పవచ్చు 

గాని కాపులు ఎన్నిరకాలో చెప్పలేమం 
టారు. ఆవుల, ఆళ్ళ ,ఉడుముల, ఎద్దుల, 

ఎనుగు,కానుగుల్కకోళ = గుడికే, గుంటక, 

గొరె,తంగేడు. దండు, నాగలి,బరె)ల. 

బండీ, ముంగార్కు మేకల, వరిగె మొద 

కాపషలలోని ఇంటి పేర్లు. 

(పాదీన (ద్రావిడుల ఆచారాలు కొన్ని ఈ 

కులంలో కనీ స్తున్నాయి. కంనేవరం 

సమీపంలో నివసిస్తున్న పంట రెడలో 

ఆదివాసుల గృహనామలు, వారి ఆచారాలు 

వున్నాయి. మగిలి కుటుంబంలోని స్రీలు 
మొగిలిపూవును తాకరు, 

నామం కలవా ఆ వెట్టును; ఆచెట్టు 

నుండి వచ్చిన దానిని తాకరు, మంచం 

ఇంటిపేరుగా గలవారు దానిమీద 

పడుకోరు. ఆరిగల ,వారు ఆ ధాన్యాన్ని 

రట, పుచ్చ చింతగింజల మొదలైన 

అయినవి, 

ఇప్పి గృహ 

గృహనామ వీవరణ పటిక 
శి 

కుటుంబాల కొపులు ఆపండ్రను తినరు, 

తాకరు. ఈ కులాన్ని గురించి ఒకకధ 

(ప్రచారంలో వుంది. (ప్రతాసరు(దుని 
కాలంలో బేతిరెడ్డి భార్య తపస్సు చెసి 

సూర్యుని చేత ప్రకాశిస్తున్న చెవికమ్మను 
పొండిందట. దానిని రాజు భార్య కీవ్వ 

డానికి రాజమంతతి దొంగిలించాడట. ఆ 

కమ్మను తీసుకురమ్మని బేతిరెడ్డి భార్య 
తన నలురు కుమారుల్ని పంపింది. రాజు 

కు ఇందులో వుందిగనుక 

పెద్దకొడుకు నిరాకరించాడు, రెండోవాడు 

కూడ అలానే నిరాకరించి నిందించాడు. 

మూడోవాడు తెసానని ప్రతిజ్ఞచే శాడు. 

నాల్గోవాడు పారిపోయాడు. మొదటి వాని 

రెండోవాని 

వారసులు పాకనాటి కాపులు, కమ్మ 

తెచ్చిన వాని వారసులు కమ్మవారు. 

పారిపోయిన వాని సంతానం వెలమలని 

చెప్తుంటారు. (సి. టి. యస్. ఐ. Mh, 

పు. 222 ) కమ్మ, కాపు కులాలలో 

ఇంటిపేరు. 

సంబంధం 

సంతానం పంటకాపులు, 

శావు 

రూ. కాము 

వ్యక్తినామం (శాం. 

'దేవతాసూచి. సం. కామ_మన్మధుడు. 

“__కామ బొప్పనింగారు..” శా.1221 

(టి.యం.పి. 1. పు. 789; నెం. 876) 

రశానుబుపీ. 

చూ. కామరును, 



శీండవ భాగోం 

వ్యక్తినామం (-న). 

కొమ్ము గృ. నా. పూ; దేవతానూచి; 
వి.చూ, కామ. కౌమబుష్షి కృతక రూపం. 
(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, _బుషి గృ.నా.ప. 

కామన 

చూ. కొమననేవి 

వ్యకి నామం (రాసు. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

కామన నేని 
రూ. కామన 

వ్యక్తి నామం (న. 
కామన_ గృ.నా పూ, వ్య.నా. దేవతా 

చకొమన్న. కామ 7 అన్న. 
వి.చూ. కామ._అన చూ.అన్న గృ.నా.ప. 

చూ, _నేని గృృ.నా.ప. 

కశామందుల 

పౌరుషనామం (తస). 

ఉఉ,.కావంద్: యజమాని, భూస్వామి. 
కౌమందు బహు, క్ర ద్వి. వి. 

కామభట్లు 

వ్యకి నామం (న). 

కామ_ గృ. నా. పూ. దేవతానూచి. 
వి.చూ. కామ. వెలనాటి వైదిక (బ్రాహ్మ 
ణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -భట్ల గృ.నా.ప. 

సూచి. 

శొనురాజు 

చూ. కామరును 
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వ్య క్రీ నామం (తె.న్ఫ. 

శామరును 

రూ. కామ బుష్కికామరాజు,కామర్చు, 

కౌమ-_ గృ. నా. పూ, దేవతాసూచి, 
ఇసం కౌమ_ మన్మధుడు. --ఇవ్వి 
ధంబున విజయ రాఘవ పట్టభ్నదుని 
పటంపు కవియైన కౌమరును వెంకటపతి 
సోమయాజి హవణించిన.._” (చంద్రికా. 
Tel. M. పుం 258). 

కామర్చ 

చూ. కామరుసు 

వ్యక్తి నామం (సా). 

“-పాక శాసన కృపా పరిపాఠ్ర 
సామ రస్యంబు వడనిన కామర్పు వెంకట 
పతి సోమయాజి విజయ రాఘవ 
చంద్రుని...” (చందికా, Tel. 24౬ 
పృ. 208.) 

కామసాని 

వ్యకి నానం (రా. 

కామ. గృ.నా.పూ. దేవతాసూచి. చూ, 
కొమ. చూ. _సాని గృ.నా.ప, 

శాపుని 

చూ కామినేని 

వ్య క్రినామం (నృ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

కామినచేడి 

చూ. కామినేని 

వ్యకి నామం (స. 



లకీ 

శామినేసి 

రూ. కామిని, కామినేడి 

ష్య క్రినామం (స. 

కామి... గృ.నా.పూ.పు,నౌ; దేవతాసూచి. 

కమ + ఇడ కౌమయ్య. కొమ+ ఆయ్య,. 

వి.చూ. కామ. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

“__కామినేని ము త్రరాజు__” శా.1668. 

(Tel. P. 11; పు.1083. నెం.291). 

చూ. _నేని గ్భ.నా.ప. 

కామి రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (రాస). 
కామి_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి. 

వి. చూ. కామినేని. కమ్మవారిలో ఇంటి 
పేరు. చూ. _రెడ్డి గృ.నా.ప. 
శాము 

చూ. కొమ 

వ్యక్తి నామం (తె). 
శంభ ట్ల 

వ్య క్తినామం (సం). 

కాం. గృంనా.పూ. పు.నా; దేవతాసూచి. 

కామ. వి.చూ. కామ. [బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. -భట్ర గృ నా. భై 

శాయల 

ఫలసూచి (శె.న), 

కొయ బహు. కు ద్వి. చి, ఇకాయు, 

రెట్లు, తీగలు మొదృలెనవి కాచేకాయ, 

ఇది పరపదంగా ఏక్కువ వాడుకలో 

ఉంది. త.కాయ్; క. కాయ్; తు. కాయి; 

శ్రు.కోవు 

గ్స్హనామ వివరణ పటిక 
(=) 

కారప్పొడి 

ఆహార పదార సూచి (తె. 
ళ్ 

కారము+-పొడీి. వి. చూ. కారము. 

కారము 

ఆహార పదార్థ సం బంధసూచి (న. 

షడసాలలో ఒకటి, చౌడు. సూ. ని. 

(పొ.కారం; సం. కెర_; త, కారమ్ 

క. కారవు, 

శారం సెటి 

వ్య కినామం (స). 
కారం_ గృ. నా.పూ. ? చకారము ; 

పన్ను, సుంకం. చూ. సెట్టి గృ.నా.ప. 

కారు 

వనసూచి (రా.). 

అడవి, బుతువు, దున్నని పొలం. 

కాలనాధ భట్ల 

వ్యక్తినామం (తె. 

కాలనాధ_ గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి. 

శివుడు. చకౌలనాధుడు. (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు, చూ. _భట్ల గృ, నా ప. 

కాలవ 

చూ. కొలువ 

జలసూచి (రా. 

వద్మసాలీలలో ఇంటిపేరు. 

శాలి 

చూ. కాళి 

వ్యక్తినామం (ర్యా. 



రీండవ భాగేం 

శాలికొన 

పౌరుషనామం (రా,న.). 

కొలు యొక్క కొన. పాధం చివరి 

భాగం. కాలి ల€కొలు+-ఇ. క. కొలు: 

త.కాల్; కు.కొడు: పాదం, అడుగు. 

కాలువ 

రూ. కాలవ, కాల్వు 

జలసూచి (రాస). 

నీళ్ళుపార డానికి తవ్వినమాగ్గం; చెరువు, 

ఏరు మొదలెన వాటినుండి మాగాణి 

పొలాలకు నీళ్ళు సరఫరా చేసే మార్గం. 

క. కాలువె; త. కాల్వాయ్. 

కల 

చూ. కాలువ 

జలసూచి (తెరాస. 

కాళి 

రూ. కాలి 
వ్యకి నామం (తె. 

శ్రీ దేవతానూచి. కాళికాదేవి, పార్వతి. 

కాళిదాసు 

వ్య కినామం (స). 

కాళి. గృ.నా.పూ. సం. ప్రీ దేవతానూచి. 

వి. చూ. కాళి. కాళికిదాసు డెనవాడు. 

కాళివాసు సుప్రసి సంస్కృృతకవి. ద 
ధి 

చూ. గ దాను ఫనాంప, 

శాళీభెట్ల 
వ్యక్తీ నామరి (న). 
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కాళీ_ గృ. నా. పూ. ఇకాళి. వి. చూ. 

కాళి. _వెదిక (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _భొట్లి గృ్భ.నా.ప. 

కాలె 

రూ. కొళ్ళ 

పౌరుషనామం (నృ. 

వాద్యవిశేషం. చపా. కాహళియా. 

సం. కాహాళికా.;ఈ.కాళ మ్; క,కాహ శె; 

కొమ్ము బూర. కాహళను ఊదడం వృత్తి 

గా గలవారు, 

కాళ్ళ 

చూ, కాశి 

పౌరుషనామం (న. 

కళ దబహు కు ద్వి. వి. వాద్య శేషం. 

(బాహ్మణులలో ఇంటీసేరు. 

శావటి 

వస్తుసూచి (స.సా.). 

కావడికి బౌప. నీళ్ళు మొదృలెనవి 

మోయడానికి రెండు చివరలకు మట్లు 
అమర్చిన వెదురుబద్ద. క. కావడి; 

త. కావడి; తు. కావడి; (పా. కావడీ, 

“__కరతి త్తి మాచండ్కుకావటి వెంక...” 

(వల్నా. పు. 88). 

కావేటి 

జలసూచి (తె.స. స 

కౌ వేరుకు బొప. కావేరి: క వేరుడనే 

ఒకరాజు కూతురు. దకిణహిందూ 



శానావపరుల 

వ్యక్తినామం (తె.స్ఫ. 

కాశా_ గృ.నా.పూ. ? సం. క శరప_ 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _వయుల గృ. నా. సం 

శకానిననేసి 

న్య క్తినామం (న. 

కాశిన_గ్భ. నా. పూ, 2 

చూ. _నేని గృ. నా. ప, 

కాని నేడి 

వ్య క్తీనామం (న). 

కౌళి _గృ్భ.నా.పూ. వి.చూ. కోకిరాజు 

చూ. _నేడి గృ. నా. ప, 

కాఠథిరాజు 

వ్య క్రినామం (సృ. 

కౌ? _గ్భృ. నా. పూ. స్టలనూచి. పుణ్య 

క్షతం, ర్ శీవట్టణం, సూర్యుడు. తిరుపతి, 

సింహాచలం మొదలెన పుణ్యక్షేత్రాల 
పేర్దుగూడ వ్య కినామాల స్థానాన్ని ఆక 

మించాయి. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

"పేరు. చూ. _రాజు గృ. నా. ప 

కాన్ రెడ్డి 

రూ. కసిర్థై 

న్య క్తీనామం (తె.న. 

కౌళి.. గృ.నా.పూ. వి.చూ. కౌళిరాజు 
చూ, _రెడి గ్శ. నా, ప 

a 

గృహనామ వివరణ పటిక 
టి 

కాళీనాధ్ధుసి 
వ్యక్తి నామం (స). 

కనీ గృ, నా, పూ. దేవతాసూచి, 

వి.చూ. కాశిరాజు- కౌళిలో వున్న నాధుడు 

కొశీనాధుడు. అత డేశివుడు, విశ్వేశ్వరుడు. 

చూ. _నాధుని గృంనాంప, 

కానీపతి 
వ్య క్రినామం (శా.). 

కాశీ_ గృ.నా.పూ. వి. చూ. కౌశిరాజు; 

“కాశీపతి సోమయాజులుగారు.___” 

శా.1685 (టి. యం. పి. 11. పు. 846. 

నెం. 867). 

కాల్లీ పగడ 
వ్యకి నామం (స. 

కానీ. గృ. నా. పూ. వి.చూ. కౌళిరాజు, 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. [పగడ గృ. నా. ప. 

కాశీభట్ల 

రూ. కాశీఫొట 
లా 

వ్యకినామం (స). 

రాల గృంనా.పూ. వి.చూ. కొళిరాజు 

చూ. _భట్ల గృ. నా. ప. 
య 

శాళీభెట్ల 
చూ. కాశీభట్ల 

వ్యక్తినామం (స. 
వెలనాటి ఒవెదిక (బాహ్మణులలో ఇంటి 

షేరు 



రెండవ భాగం 

“కాళ్లీవరుల 

వ్యకి నామం (తె.స). 

రాశీ_ గృ.నా.పూ. డేవతాసూచి వి.చూ. 

కాళిరాజు (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _వయుల గ్భ. హూ 

కాస 

చూ. కాసె 

పొరుషనామ౦ (శాస), 

“* కాసకొండ భట్టుడు_._” (టి-యం. 

పి. 113 పు.1102. నెం. 898). “కాస 

ఆపా సెట్టి ఎ తించిన_."ర కాడీ.( తెలం. 

ఛా. పు. 67; పం, 1). 

కాసరనీడు 

చూ. కాసరనేని 

వ్యక్తి నామం (స). 

శాసర నేసి 

రూ. కాసరనీడు 

వ్యకి నామం (స. 

కాసర_ గృ.నా.పూ. వృక్ష్షసూచి. రూ 

కాచర. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
+శయసం. కాసార_ :; తటాకం. 

చూ. నేని గృ. నా, పం 

కాసర్ల 

ధాన్యసూచి (తె. ): 

కాసర బహు. కుది. వి. శాలి ధాన్య 

విశేషం. 

-కాసలనాటి 

దేశథనూచి (స. సా. 
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శసం. కోసల. ఈ సాంతాన్ని కానల 

నాడనీ, కానలనాడు నుండి వచ్చిన 

(బాహ్మణులను శానలనాటి వారనీ 

పిలుసారు. _వెదిక (బాహ్మణులలో ఇంటి 

చేరు, “*-లానలనాటి. కనకాంగిని 

చూచితి._” (ఫ్రీనా. చాటు. శాసల 

నౌటి శ్రేష్టుడు మీసాలప్పయ్యగారి 

మేనల్లుడు...” (క్రీడాభి. 

కాసా! 

పొరుషనామం (సం). 

దాసీసంతతి. 

శానా 

చూ, కాసె 

పౌరుషనామం (రా. 

కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు, 

కాసాని 

వ్య కినామం (తె.స్ఫ. 

కో గ్భ.నా.పూ. +6;6కామనాని. 

చూ, సాని గ్భ.నా. సం 

“కాసారం 

జలసూచి (తె). 

సరస్సు, కొలను. 

కాసావరుల 

వ్య క్రీనామం (శె.): 
కాసా_ గృ. నా. పూ. ?6 కశ్యప, 

కానీ. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _నయుల గ్భ. నప 
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శాసిన 

వ్యకి నామం (స. 

చకాసినేని 

కాసి. గృ.నా.పూ. 16కాచి, 

చూ, _న గృ. నా, ప, 

కాసు 

రూ. కాసుల 

పొరుషనామం. (స. 

పదకొండణాల ఎత్తుగల బంగారపు 

నాణెం. ? చ దుగ్గాణిలో పదనవపొలు; 

దమ్మిడిలో ఐదోవంతు, సం, కౌచ; 

త. కొసు; క. కొను, 

కాసుల 

చూ, కాసు 

పొరుషనామం (తెరాఎ. 

కాసు బహు, కుద్వి. వి, 

కాసె 

రూ. కాస, కౌసా, 

ఆయధసూచి (నాం 

మ ల్లదింధ విశేషం. కాసెకోక. దట్టి, 

సం. కచ్చా... “_-సద్యశుడు గో తధీరుడు 

(బహ్మకుల సంభవుడు కాసె మ ల్లణ 

మంతి__” (సిదేశ్వ, 1_16, 17 ): 

“నిత్య నిషుణుండు కాసె మ ల్లన 

మంత్రి” (సిదేశ్వ, ఆశ్యా.గ పు.21). 

కాసెటి 
లు 
రూ. క పెట్టి 

వ్యక్తి నామం (న). 

గృహనామ వివరణ ఫటీక 
రు 

కా_ గృనాంపూ శకామి సెట్టి. కారపు 

వి. చూ. కామినేని, 

చూ _ సెట్టి గృ.నా.ప, 

కాసోజి 

వ్యక్తి నామం (కె.). 

కాస. గృ, నా. పూ. వి. చూ. కాసా 

వరుల, చూ, _ఓదణి గృ, నా స్మ 

క్రి 
కిన్నెర 

పౌరుషనామ౦ (తె. 

వాద్యవిశేషం, ఒకజాతి వీణ. సం. 

కిన్నరా_ 

కిరీటము 
అలంకరణసూచి (స. 

రాజులు ధరించే ఒక విధమైన తలపాగ, 

కీల్రారి 

నృత్తిసూచి (రాస). 

శకీలారి * పాలు తీసేవాడు, ఆవుల 

కాపరి. కీలారము+ఇ. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. 

క్రీర్రి రాజు 

వ్యకినామం (న. 

క్రీ ర్రి_ గృ.నా.పూ. యశస్సు. ఆర్వేల 

నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _రాజు గృ. నా వ, 
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కీళ్ళ 

పౌరుషనామం (నృ. 

?కీలు బహు, కు ద్వి. వి. మర్మం, 

ఉపాయం, కపటం, ఎముకకీలు. ?4 

కీడు బహు. కు కొప. కీడు తీసేవారు, 

శాంతి పౌష్టిక క్రియలు చే సేవారుకావచ్చు. 

కు 
కుక్క-పిల్ల 

చూ. కుక్కల 

జంతుసూచి (స.). 

చిన్నకుక్క 

కుక్కల 

రూ. కుక్కపిల్ల 

జంతుసూచి (నస). 

కుక్క బిహు. కు ద్వి, వి. శునకం. 

కాపు బోయలలో ఇంటి పేరు. (పొ. 

కుక్కు_ర_. సం. కుక్కురం_, త, 

కుక్కల్,కుక్కన్._. చూ. డి.ఇ.డి.1496. 

కుంకువు 

పొరుషనూామం (సృ. 

సం. కుంకుమమ్: క. కుంకుమ; త. 

కుంకుమం. కుంకుమ తయారు చేయ 

డమో, అమ్మడ మో వృత్తిగా గలవారు. 

కంచ 

చూ. కుంచె 

వృ త్రిసూచి (సా. 

చకుంచె. “__కుంచ [శ్రీరాముండు..” 

(వల్నా. పృ, 88; సం. 62). 
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కంచం 

రూ. కుంచప్పు. 

పౌరుషనామం (తె. 

తూములో నాల్లోభాగం; నొల్లుమానికల 

(పమాణంగల కొలతపాత్ర. త.కుంజం. 

బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

కుంచపు 

చూ. కుంచం 

పౌరుషనామం (స.). 

కుంచపు 

వ్య క్రీనామం (తె). 

కుంచ_. గృ్భ.నా.పూ. 2 కుంచె+అప్ప. 

చూ. _అప్ప గ్భ+నా.ప, 

కుంచె 

రూ. కుంచ 

వ్నతిసూచి (స). 

చామరం, విసనకర్ర. ఈగలు మొద 

లైన వానిని తోలుకొనే సాధనం. రాజు 

గారి ఆస్థానంలో కుంచె పట్టుకొని వీచే 

ఉద్యోగి కావచ్చు. చపా, కుంచిఆ... 

సం. కుంచికౌ.. 

కుడిమి 

పొరుషనామం (రా). 

ఈ కుడిమివాడు ; పామ లవాడు, 

వె ద్యుడు. 

విష 

కుడుం 

రూ. కుడుముల 

ఆహార సదార సూచి (రా.స.). 
0 
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చ దేకుడుము. భక్ష్యవి శేషం. మోదకం, 

క,.కుడుబు; కుడుంబు. 

కుడుముల 

చూ. కుడుం 

ఆహారపదార్గ సూచి (తె.రా. స), 

“కుడుముల గంగన్న కూర 

లబ్బయ్య-__” (పల్నా. పు. 249; పం, 

814. గవళ్ళః మాదిగలలో ఇంటిపేరు. 

కుడుము బహు, కు దష వి, 

కుంటి 

అవయవ లోపసూచి (తె.స.). 

అంగ వెకల్యం, పాదవికలుడు. క. 

కుంటు, కూంటు; మ. కంటన్; కొ. 

కుంటి, డి ఇండి, 1408 

కొంటిగార్ల 

జంతుసూచి (న). 

కుంటి... గృ.నా.పూ: వి. చూ. కుంటి. 
చూ. గొర్ల గృ-నా,ప, 

కంటోని 

కుంటి వాని 

అవయవ లోవసూచి (తె. 

కుంటి__ గృంనా-పూ; ఏ. చూ. కుంటి. 

చూ. _ఓని గృ.నా.ప. 

కుండం 

పౌరుషనామం (న. 

< కండము; కుండ, నిప్పురిగుండం; 

చేవభాతషేగు జలొశయేం, 

గృహనామ వివరణ సటీక 
రు 

కుండ 
౮ 

వసు సూచి (రా). 

కుండ బహు.కుద్వి.వి. మట్టితో చేసిన 
పాత. కొపులలో ఇంటిపేరు. సం. 

కుండమ్; క.కుండ; త.కుండం. 

కుతి 

పౌరుషనామం (న. 

క, కుది: శోకం, దుఃఖం. ఇప్పుడీ 

పదం అర్హ విపరిణామం పొంది (భాంతి, 

ఆకాంక్ష అనే అర్థంలో కన్చి స్తుంది. 

నాకు వక్కపొడి తినాలని కుతిగా వుంది. 

వాడుక, 

కుదుళ్ళ 

పొరుషనామం (సం). 

కుదురు బహు.కు ద్వి.వి. కుదురుపడు. 
నెలకొను పాదు వంశం. నూని. 

క. కుదురు; త. కుదిర్. 

కందా 

పొరుషనామం (రా.స.). 

ఇకుంద : స్తంభం. క. కుంద 

కుందేటి 

జంతుసూచి (తెరాస), 

కుందేలుకు బొప. చెవులపి ల్లీ. కుందేలు. 

?చకుందేరుకు బౌప. 

కుప్పంభొట్ల 

వ్యక్తి నామర (తె.). 
కుప్పం. గృ, నా. పూ; త్రీః వ్య.నా. 



శెండవ భాగం 

ఉకుషృమ్మ. కుపష్ప*+అమ్మ, 

పెంట, రాశి. పప్పయ్య, కుప్పుస్వామి 

మొదలెస వ్య క్రినాషూలు ఇలాంటిచే, 

కుప్ప-_ 

(వాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. త.కుప్పం; 

కుస్పల్, కుప్పె; మ, కుప్పు; క.కుప్పె. 

డి.ఇ,&. 1440. చూ. -భ ట్ల గ్భ.నా.ప. 

కుప్పా 

వ్యకి నామం (తెరా.శా.సఖ),. 

76కుప్పమ్మ- ”__కుప్పా వెంకట 

త్తరసు.._”ళా.1441టి.టి.డి.ఇ.యస్. 

11; పు. 287; నెం. 188). 

కుంపటి 

రూ. కుంపట 
ne) 

వ స్తుసూచి (స. 

చలికాదు కోడానికి నిప్పులుంచే పాత్ర. 

క,కుంపటి; త-కుమ్మట్టి. డీ.ఇ.డి.! 450. 

కుంపట 
య 

చూ. కుంపటి 

వ సుసూచి (సృ, 

కుంపటి బహు, కుద్వీ-వి 

కుంపిని 

పొరుషనామం (సం). 

చకుంఫిణీ ఆం, కంపెని. 

కుంభ సాని 

వ్యక్తినామం (స. 

కుంభ_ గృ.నా.పూ;స్రీ.నా వేళ్య, 

చూ. _సాని గృ.నా,ప. 
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కుంభ సెట్టి 

వ్యకి నామం (స). 

కుంభ. గృంనా.పూ; వి. చూ. కుంభ 

సాని చూ. - సెట్టి గృ.నా.ప. 

కుం'భా 

పౌరుషనామం (స). 

24 సం. కుంభా_వేశ్య. సూఎని. 

కుమ్మర 

రూ. కుమ్మరి 

కులసూచి (సా. 

కుండలు మొద లెన మట్రపాత్రలు చేసి 

జీవించే జాతి. కులాలజాతి. “__కరయూ 

చోడయ్య కుమ్మర  గుండయ్య_.._” 
(కృష్ణరా.వి. ము 1). (పొ. క ౦భఆరో_, 

కుంభారో; సం. కుంభకార_; క.కుంబటి, 

కుంబాజ : ఒరియాలో వీరిని కుంబారొ 

ఆంటారు. ఈ =భూమి: మట్టితో పాత్రలు 

చేసేవారు. కూదులలో వీరిది పెద్ద 

జాతిగా భావిసారు. శాలివాహనుని వార 

సులఅమని చెప్పుకుంటారు. వి. చూ. 

సిటియస్ఐ IV. 112. 

కుమ్మురి 

చూ. కుమ్మర 

కులసూచి (కె.రా.న.). 

కుమ్మర +ఇ. 

కురుకూ టి 

ఆహారపదార్హ సూచి (సం 

కురు... గం నా. పూ; చస. కురి 
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తృణధాన్యవి శేషం, 

చూ. _కూటి గృ్భ.నా.ప. 

కురుబ 

తెగసూదచి (రా.)- 

గొ(రె బొచ్చుతో కంబళ్ళు స్ పక 

గొ ల్లజాతి. క.కుబణుబు, కబుంబ. కురవ 

అంట కొండ పాంతం, మెట్ట ప్రదేశం. 

కొండ పాంతంలో గొతైలను పెంచు 

కుంటూవున్న కురమలు రాను రాను 

పల్లపు (ప్రాంతాలకు వచ్చారట. కురుబ 

కులంలోనే ఇది ఇంటిపేరు. “ఈ గృహ 

నామంగల కుటుంబీకులు రాయలసీమలో 

ఉన్నారు. వీరుగొరెల  కాపరులుగా. 
వ్యవసాయదారులుగా, నేతపనివాండ్రుగా, 

రాతిపనివారుగా ఉన్నారు. బళ్ళారి. 

కర్నూలు (ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా 

కన్చీ స్తున్నారు. కురుబఅనేపదం కన్నడ 
మూలమైన “కురు” = గొ(రై నుండి 
వచ్చిందని 'స్టూవర్డ్ ” అంటారు. కాని 

వీరిది కేవలం గొరెల కాపరుల జాతి 

కాదు. వీళ్ళు “కొటి” అనే పేరుగల 
(ప్రత్యేకమెన గొ,_ఆలను కలిగి వున్నారు 

గనుక వీరిని “కురుబిలు అన్నారు. 

తమిళంలో “కురుంబిఅంచే (క్రూరమైన 

ఆని అర్థం. కాబట్టి వీరుచాలా కూరులు 

అరిగె = డోలు; 

ఆందర =పాక; ఆనె= ఏనుగు; బండి; 

ఆవు; చంద; చేలు (తేలు; చిల్ల 

మొద ల్రైనవి వీరి కులంలోని ఇంటి పేర్లు. 

ఆంటారు. ఆగ్ని; 

గృహనామ వీవరణ పటిక 
(wa) 

సి.టిియస్.ఐ. IV. 133. 

కురా 

పొరుషనామం (రా.స.). 

దే, కుజ ; చిన్న బాలుడు, కొడుకు, 
8వ 

లేతవయసు గలది. కిమ్మవారిలో ఇంటి 
పేరు. 

కురి 

జంతుసూచి (సం). 

జడ్, కలి = పాడిఆవు గోవు, 

కుల్హాయి 

రూ. కుళ్ళాయి 

అలంకరణసూచి (రా. 

టోపి, కుళాయ, కుళాయి, కుశ్శాయ. 

హరిజనులలో ఇంటిపేరు. సం.ఖోలక_; 

క్; కుల్లాయి; త, కుల్లా. 

కుళ్ళాయి 

చూ; కుల్లాయి 

అలంకరణసూచి (రా.). 

కుసుమ 

వృక్షసూచి (స. 

ఒకజాతి పూలమొక్క_; కుసుమ పూవు, 

త. కుసుంబం; క 

కుసుమె. *4కునుమ : వ్యక్తి నామం 

కూడా కౌవచ్చు. 

కుసుంబపుష్పం. 

కూ 
కరాక ట్ర 

పొరుషనామం (న. 
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కూకటి బహు. కు ద్వి, వ శీఖ, జుట్టు 

సం. కూటరక_. 

కూచన 

ప్యక్తినామం (స. 

కూచన్న చకూచి+ఆన్న. కూచి_ 

గృ.నా.పూః: వి,చూ. కూచి. 

చ్హూ _న గృ.నా.ప. 

కూచి 

పెౌరుషనామం (సా). 

యుద్దయాశ్ర కు _సెనిపలను హెచ్చరిక 

పరచడానికి యుద్దవాద్యములను వౌయం 

చడం. శహిం. కూచ్ : దండయాంత; 

కూచి దేశ్ణపదమని ఆం.వా. “__గుంటు 

కలన్న య్య కూచి మ లిభొట్లూ_...” 

(పల్నా. పు పు. 249; పం. 816). కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

కూచిభట్ల 

వ్యక్తి నామం (తె. 

కూచి_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. కూచి. 
చూ, -భట్ల గృ. న 

కూచిమంచి 

వ్యక్కినామం (కె.స,), 

కూచి. గృ. నా, పూ; విచూ, కూచి. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _మంచి గృ. నా. న 

కూన 

రూ. కూనల, కూనా 

33] 
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హౌరుషనామం (కె.రా.). 

శిశువు, చిన్నది. ఉసం. కుణక.. 

కూనపరాజు 

వ్య కినామం (స. 

కూసప_ గృ. నౌ. పూ; ఉకూనస్స 

ఉవాన+అప్ప. కూస_ వి, చూ. కూస, 
చూ _అప_గ్భ. నా. ప. (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

కూనపరెడ్డి 

వ్యక్తి కినామం 

కూనప__ గ్భ. నో.ప్రా; వి.చూ. 

రాజు. చూ. రెడ్డి గృ,నా.ప, 

కూనపులి 

తెగసూచి (స, 

పద్మసాలీలలో ఒకశాఖ. ఊ.కునప్పలి 

వాండ్లు, కునపులోచళ్ళు. పద్మసాలీల వద్ద 

కధలు చేప్పి అడుక్కునే వాళ్ల. భావనా 
బుషి పద్మావతిని పెళ్ళిచేసుకోవ డానికీ 
వెశ్ళేటప్పుడు తనవెంట వచ్చిన పులి 

కూనలకు కావలిగా, రొమ్ముమీదున్న 

మన్ను నలిపి సృష్టించిన కూనపులివాని 

కధ మార్శ౦డేయ పురాణంలోవుంది. 

పీరు అతని వంశం వారనిచెప్పుకుంటారు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

కూనమచనేని 

రూ. కూనంనేని 

వ్య క్తినామ౦ (స). 
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కూనమ-_ గృ. నా. పూ; ఇకూనమ్మ 'కూర_చూ.గృ్భ.నా.ప; -లకుల గృ.నా. పం 

ఉకూన+అమ్మ. వి.చూ; కూనపరాజు. క 

చూ. _నేని గృ. నా, ప రి 

కూనం నేసి కృపా 
చూ కూసమనేని జలసూచి (సు). 

స్యక్రినామం (సం). యనం. కృష్ణ కృష్ణానది: యమునానది, 

దుర. ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు. 
కూూనల ౧ 

చూ. కూన కృష్ణా వరుంల 

పౌరుషనామం (స.). వ్యక్తినామం (తె. 
కూన బహు. కు ద్వి. వి. కృష్ణా.గృంనా. పూ; పు.నా. ఇకృష్ణ+అఆ. 

కూనా వి.చూ. కాం (బాహ్మణులలో "ఇంటి 

సేరు.'చూ. _నయల గృంనొ.ప. 
చూ. కూన 

పవొరుషనామం (స. "క్ర 

కూ శ్రీతశ్లేని 
పౌరుషనామం (రా.). చూ. శేతినేని 

?ఒఉర్లూ, ఖూవీ : హత్య . ?4గూని. వ్యకి నామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటి"సేరు. కూని"రెడ్డి 

వ్యక్తి నామం (తె. “శీతకాజు 

"కూని... గృ.నా,పూ; వి. చూ. కూని, రూ. కేతిరాజు 
చూ, -రెడ్డ గృ-'నా. హః వ్యక్తినామం (న). 

కూనిసెస్టి కేత_ గృంనా.పూ; పు_.నా. వశేతయ. 
(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. వ్య నామం (న). 

చూ. _రాజు. గృ.నా.ప. కూని. గృ.నా.పూ; వి-చూ కూని; 

చూ. సిటీ గృ. నావ. స్త లి నౌంప శ్రీత్రిని 

సాలా" ల చూ. కేతినేని 
వృశసూచి. (లా. స్య క్రినామం (సం. 

క రాస బహ .కుద్వి.వి. కూర+ఆకుల, కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు 
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శేతి నేని 
రూ. శేతనేన్సి కేతివి, కేతిన్ని, 
వ్య_క్తినామం (స. 

కేతి_గృ,నా.పూ; వ్య. నా, వి. చూ. 

కేతిరాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _నేని గృ. నా, స, 

శేతిన్ని 

చూ, శకేతినేని 

వ్యక్తినామం (రాస). 

శీలిరాజు 

చూ. శేతరాజు 

వ్యక్తినామం (రా). 

శేరి రెడ్డి 
వ్యక్తినామం (రా. 

కేతి_ గృ.నా.పూ; విచా. శేకిరాజు. 

చూ. రెడ్డి గృ. నా పః 

ీతు 

పౌరుషనామ౦ (రాస) 

సం. శేతి : ఖ్యాతి. 2? కేతువు : 

"అక్కెము, కాంతి అగ్ని, శళతువు. 

సూ. ని. 

శీదారి 

పౌరుష నామం (కె). 

చ కేదారము వ్యవసాయ కే(త్రం. దీనికే" 
సంబంధించినవాడు. శేదారి. 

కేదార. ; రేవశానూచి. భార్య తల 

యందుగలన్లాడు. గరిగాధరుడుు .శివృడు, 

? సం. 

25§. 

శీదాసు 

ప్యక్తినామం (శె_). 
శ్రే_ గృం-నాంప్తూ; 2 కేళ 

చూ, =దాసు గృ.నా,ప, 

“శం 

వ్యక్తి నామం (సం. 

ఇ కేశవమ్మ సం. కేశప_ 

“శీఫరాజు 

చూ, శకేశవరాజు 

వ్య క్రీ నామం (స. 

కేశళ_ గృ.నా.పూ; చేవతాసూ2 ఆర్వేల 

నియోగ (దాహ్మ ణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _రాజు గృ,నా.ప. 

కేశవ భట్ల 
వ్య కినామం (సం. 

కేళవ_గృంనా.పూ; పు. నా; వి. చూ. 

కేశవరాజు. వెదికులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, భట్ల గృ. నా, వ, 

కేశవ రాజు 

రూ. కేశరాజు కేశిరాజు, కేసిరాజు, 

న్య క్తనామం (స. 

కేళవ- గృ. నా, పూ; దేవతాసూచి. 

చసం. కేశవ :; కేశవుడు. కేశి అనే 

రాక్షసుణ్లీ చంపినవాడు (విష్ణువు, 

ఆ ర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

కేశా పగడ 

వాం (న): 
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కేశా_ గృ.నా.పూ; పు.నా. కేశ+అ. 

వి,చూ, కేళవ రాజు. ఆర్వేల నియోగులలో 

ఇంటి పేరు. చూ, _వ్రగడ గృ. నా. న్, 

శ్రనినేని 
రూ. కేసినేడి 

వ్యకి నామం (రా.స.). 

కేళి. గృ.నా.పూ; వి.చూ, కేశవరాజు. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, నేని గ్భ.నా.ప, 

శీశిమతము 
మతసూచి (సం). 

2 కేశవమతం. వైష్టవమతం. క్రేశ_ 
వెన్నుడు. వెన్నునిమతం వై ష్టం. 

“శ్రేనిరాజు 

చూ. కేశవరాజు 

వ్యకినామం (తె. 

ఆర్వేల నియోగి 

ఇంటి పేరు. 

శేసని 
చూ. క్లేస్తాని 

“వ్యక్తినామం (స. 

6కేసాని. గౌడకులంలో ఇంటిపేరు. 

ేసరి 
ఆడవిజం కుసూచి (తె. 

సింహం, భఖేచరం. (దాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. ౩? శకేనర అనే (గామనామో 

శున్గ ంకూడ కావచ్చు. 

(బాహ్మణులలో 

గహనామ వివరణ పటీక 
అ 

శేసరినేని 
వ్యక్రినామం (స. 

కేసరి. గృ. నా. పూ; జంతునూచి* 

శమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

?జకాసర నేని. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 
సింహం. 

శీసాని 
రూ. కేసన 

వ్యకి నామం (సు. 

కే_ గృ.నా.పూ; వ్యంనా. దేవతాసూచి. 

కేశవ. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _సాొని గృంనా,ప, 

శీసిచ్చేడ్డి 
చూ. కేశినేని 

వ్యక్తినామం (తె.స.). 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. కేసిచేేశి 

శ కేశవ. “*_-కేశవరాజు చెన్నప్ప...” 

శా. 1480. (బె. యం, పి పు. 588; 

నెం. 187). 

శేసిరడ్డి 
వ్యకి నామం (తె. 

శేసి -గృ.నాపూ; పు, నా, వి చూ. 

శేసిరాజు. చూ, -రెడ్డి గృ.నా.ప. 

శ్తాట్రి 
A 

వ్య క్రినామం (కె). 
కే_ గృ,నా.పూ; ?౬కేసి. వి. చూ. 

'కేసిరాజు. చూ, _ సట గృ్భ.నా.ప, 

డై 
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ఎక 

వై వారం 

పౌరుషనామం (తస. 

చ కై వారము థి సోత్రం, పొగడ్త. త. 

3 వారమ్, చెయ్యెత్తి రాజులను, పెద్ద 

లను క్రీ ర్రించేవారు. (బాహ్మణులలో 

గృహనామం. 

క్రై 
కొకు 

జంతుసూచి (స. 

పండికొక్కు.. 

కొక్కెర 

రూ. కొంగర, 

పకీ సూచి. (న). 

పెద్దకొంగ.మ హాబకం, కొక్క-రాయి. 

క్ంగ 

రూ. కొంగల 

పక్షినూచి (న. 

క్రొంచపక్షి, త. కొక్కు; 

మ. కొక్కు; కొక్కన; కొచ్చ; తె. 

కొంగ్కకొకెర, కొక్కరాయి.డి.ఇ.డీ. 

1767. 

కొంగర 

చూ, కొక్కెర 

పకి సూచి (తె.న్ఫ 

కమ్మ వారిలోను. పద్మ సాలీలలోను 

ఇంటిపేరు. 

బకం,. 
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కొరిగల 

చూ. కొంగ 

పకషీసూచి (కె.స,). 

కొంగ బహు. కు ద్వి. వి. 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

కమ్మ 

కళ 
పొౌరుషనామం (సం. 

ఉహిం. ఖోజా : క్వాజా, భ్యాజా. 

కొటి 

పొరుషనామం (రాఎ. 

చకొటిక : వామనుడు, పొట్టవాడు. 

కొట్రరు 

చూ, కొట్టారి 

నృ త్తిసూచి (సా. 

“_.కవిజన రాజకీర సహభఖారము( 
గొట్టరు మంత్రి తిక్కనిన్. ” (దశకు. 
1_8). 

కొొటరును 

చూ కొట్టారి 

వృ తిసూచి (న.సా. 

“_-కొట్టరువు తిక్క నామాత్వ్యుండు 

నిజకుల___ ” (దళకు.1_20) “_-ఆతని 

తమ్ముడు భువనఖ్యాతుడు  కొబ్బరువు 
కొమ్మడు__” (దశకు. 1_48). బ్రాహ్మ 
ణులలో ఇంటిపేరు, 

కొట్లారి 
తూ. కొట్టరు, కొట్టరువు, కొట్టూరి. 

వృ త్తిసూచి (౯). 
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చ|పొ* కొట్టాఆర, కొటార_ 

సం. కోష్టాగార_; త. కొట్టారమ్; 

క. కొట్టార- ధాన్యం మొదలై నవాటిని 
నిల్వచేసే కొట్టు. “__కొట్టారి కేసవ 

దాసిని కోట కేసవదాసిని__” (యస్. 

ఐ.ఐ. 1V; పు, 198; నెం. 659). 

కోషాగారానికి ఆధిపతులుగా ఉన్నవారికి 

ఇది గృహనామం. 

కొట్టియ 

వృత్తిసూచి (శా). 
ఉపా కోట్టియ._ శనం. కోష్టక_ 

పసులకొట్టాం.-.__కొట్రియ మల్లయన్.” 

శా. 1407 (టి.టి.డి. ఇ. యస్. 1V; 

పి. 129; నెం. 66). 

అ 
పౌరుషనామం (సం). 

సామానుంచేగది చపా, కోట్టదసం.! 

కోష్ట_ 

కొటారి 

చూ, కొట్టారి 

వృ తిసూచి (సం). 

రెండవ వెలనాటి కులో తుంగ చోడ 

రాజు దగ్గర నిడు(బోలి నబ్బనాయకుతు! 
కొట్టాలపై ' ఆధఢికొఠిగా' ఉ న్నాడు; అందు 

వలన వఏీరివంశీకులు కొట్టూరిహారయ్యారుః 

ఇతని కోమారుడై న కొట్టూరి ఎరియమ 

నాయకుడు శా. శ: 1085వ సం॥లో 

ఒక శాసనరి వేయించాత్తున కతడుకూడ 

గృహనామ వివరణ సట్టిక 

కోషములపై అధికారిగా వెలనాటి కులో 

తుంగ చోడ నృసాలుని వద్ద ఉన్న సు 

అతని శాసనాల వలన తెలు సుంది.ఇతని 

తం|డికి “నిడు బోలి” గృహనామం ఉండి, 

తరువాత వీరి వంశరివారికి నిడుటోలు 

మారిపోయి 'కొట్టూరి గృహనావం 

కలిగిందని తెలుస్తుంది. కమ్మ వారిలో 

ఇంటి పేరు. 

కొడవటి 

చూ, కొడవలి 

వృ త్తివరికరసూచి సం 

కొడవలికి ద్వి.వి. 

కొడవలి 

రూ. కొడవటి, కొడవంటి.కొడవళ్ళ. 

వృ త్తిపఠికరసూచి తె.న.). 
లిక్కి. వ క్రాకారంతో పదునుకల్లి గడ్డి 

మొదలై నవి కోయడానికి ఉపయోగించే 

సాధనం. కమ్మ, కర్న సాలీలలో ఇంటి 

"పేరు. బహు: కొడవలులు, కొడవళు ౫, 

కోడవళ్ళు, కొడవండులు, కొడవ ౦డ్డు. 

త. కొటువాశ్; తె. కొడవలి, కొడలి, 

కొడెలి కొడ్వలి; కోలా. కొడవల్- 

డి.ఇ.డి. 1709. 

కొడనంటి 

చూ. కొడవలి. 

వృ, తిఫరికరసూచి (స). 

కొడవలికీ ద్వి-వి. 
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కొడవళ్ళ 

చూ. కొడవలి 

వృ త్రిపరికరి సూచి (సం1. 

కొడవలి బహు. కు. ద్వి.వి. కమ్మ 
వారిరో ఇంటిపేరు. 

కొడుకుల 

సంబంధసూచి (సృ). 

కొడుకు బహు. కు ద్య. వి. మగశిశువు, 

బాలుడు, “కొడుకు అనే శబ్దానికి మొదట 

బాలుడనే అర్థంపుండి తరువాత పుతుడు 

ఆనులాకణికారం కలినటు కనబడు 
థి ౧ గొ 

చున్నది. ఈ శబానికి గల రెండుఆరాళలు 
ది ద 

భట్లారకుని కవిత్వంలో కన్చి స్తున్నాయి. 

సూ.ని. చేరూరి దావిడులరోను, వెల 

నాటి వైదిక (బాహ్మణులలోను గృహ 

నామం. 

కొణతం 

ఆయు ఛధసూచి (న). 

కొణతము, మల్ల సాధన విశేషం. 

కొండ 

రూ. కొండా 

పర్వతసూచి (తె.స.). 
పర్వతం, గుట్ట. (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. క. కొండ; మ." కున్ను: 

త. కను; పరి. కొండి. ఇది వ్యకి 
వ జ అధీ 

నామ పూర్వపదాను బంధాలుగాను, 

(గామనామ ' పూర్వ్యుపరపదాను బంధాలు 

గాను కని 'స్పృన్నాయి. "ఉదా; కొండయ్య, 
అలీ 

PT) 

అప్పలకొండ; కొండపల్లి, వినుకొండ. 

కొండ । క్రింద 

నివాననూచి (రా. 

కొండ. గృ.నా.పూ: వి.చూ. కొండ. 

కొండ కిందున్న ప్రదేశం. కొండ కింద 

నివసించేవారు. హరిజనులలో, కురబలలో 

ఇంటి పేరు. 

కొండపడ్మటి 

కొండపడుమటి 

దేళనూచి (శా.. 

“__కొండపడ్మటి బుద్ధరాజు” (యస్. 

ఐ.ఐ.1V: పు.210;పం.10; నెం. 678). 

“. _మహామండలేశ్వ్యర కొండపడ్మటి 

మ ల్లెరాజు_.." ( యస్. ఐ ఐ IV; 

పు. 228; పం. 2; నెం. 686). ఈసీమ 

కు నాదెండ్ల ప్రధాననగరమని కమ్మ.చ. 

కొండవునేసి 

న్య క్రినామం (స్య. 

కొండపు_ గృ. నా. పూ; వ్య. నా 

కొండప్ప. కొండ+అప్ప. కొండ._పర్వత 
ళో 

సూచి. _పు.. చూ. _అప్ప, గ్భ. జ 

చూ. _నేని గృ-నా.పం 

కొండబోతుల 

వ్యక్తీనామం. (రాస). 

కొండ. గ్న. సా, పూ; సర్వత సూచి. 

వి. చూ. కొండపనేని. 

(చూ. _దోతుల గృ. నౌ.,ప, 
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కొండి బోయిన 

వ్యక్తినామం (స). 

కొండ_ గృ, నా. పూ; పర్వతసూచి. 
వి. చూ. కొండపనేని. 

చూ. _బోయిన గృ్భ.నాప. 

కొాండం 

వ్యక్తి నామం (స). 

కొండమ € కొండ+అమ్మ. కొండ. 

గృ. నా. పూ; వి.చూ. కొండ; _అమ్మ 

చూ. గృ నా,ప, 

కొండమరాజు 

వ్యకినామం (శా. 

కొండమ-_గ్భ.నా.పూ; స్తీ.నా. విచూ, 
కొండం. చూ. 

“__అక్మకూరిలోని శిరివరం స్తృళకరణం 

ఫీమరాజు పుతులయిన కొండమరాజు 

_రాజు గృ, నాాప 

తింమయ్యకు పుతుండయిన__” 

21_9_16465 ఎ, డి.(టి.టి. డి.ఇ యస్, 

V; పు. 100). 

కొండమిోది 

వివాసస్థలసూచి (స). 
కొండ_గ్భ.నా.పూ; వి. చూ. కొండ, 

-మీది : పెన, ఉపరిభాగం. 

కొండముది 

పౌరుషనామ౦ (స.సా.). 

వ్యరు కి లన్న పం! 
క (క్రీకొండముది కులక్షీరాబి చందు 

చి 

రొ శ్రీతామ:..” (శ్రీదీకి. 1_28). 

గృహసామ వివరణ పటీక 
రు 

కొండరాలతి 

శిలాసూది (స, 

కొండరాయికీ ద్వి.వి, పెద్ద బండరాయి. 

కొండవిందుల 

అస్పష్టనామబంధం (సా. 

“కొండవిందుల వారు, గోవిందు 

వారు__” (పల్నా. పు. 15; పం. 218), 

ఫొండసాని 

వ్యకి నామం (రాస). 

కొండ_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. కొండ 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సాని గృ.నా.ప. 

కొండా 

చూ. కొండ 

పర్యత సూచి (రాస), 

కొండాజోస్యుల 

వ్యకినామం (తె). 

కొండా. గృ, నాాపూ; పు, నా, 

చకొండయఎ కొండ +ఆయ్య. వి.చూ. 
కొండపనేని. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _జోస్యుల గృ.నా.ప, 

కొండా రెడ్డి 

రూ. కొం|డెడి 
G 

నవ్య క్రీనామం (తెం. 

కొండా _ గృ.నా.పూ; పు,నా. వి.చూ, 

కొండపనేని. చూ, “రెడ్డి గృ.నా,ప. 
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కొండావరుల 

వ్య కి నామం (స). 

కొండ్లా_ గృ. నా. పూ; వి.చూ. 
కొండపనేని, చూ. _వరుల గృ.నా.ప. 

కొండి 

సంబంధనూచి (న). 

తేలు తోక, రెక్కకలుపు అంచుల 

యందు అమరు తేలుతోక వంటి 

ఇనుప గొండ్లము. శరం 

కొండిబ తిని 
4) 

వ్య క్రినామం (రాష 

కొండి__ గృ.నా.పూ; వ్య.నా; వి.చూ. 

కొండపనేని. చూ. _బ తిని గృంనా.ప. 

కొండిసెట్టి 

వ్యకి నామం (స). 

కొండి_. గృ. నా. పూ; పు, నా, 

శకొండయ. వి. చూ. కొండపనేని. 

చూ. _పెటి గృ.నా.ప, 
(fe) 

కొందుగారి 

వ్యక్తి నామం (రా). 

కొండు... గృ.నాషపూూ, చూ, 

గృ. నొ. ప, 

ఒగారి 

కొండుభట్ల 

న్యక్తినామం (తె). 

కొండు_ గృ. నా-పూూ ? < కొండా. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పీరు. 

చూ, భట గ్భనాః సు 
య 
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కొండో«ోజిీ 

చూ. కొండోజు 

వ్యక్తినామ ౦ (తె. 

కొండోజు 

ప్యకి నామం (తె,). 

కొండ- గృృనా,పూ; వి. చూ, 

కొండపనేని. చూ. _ఓజు గృంనాంప. 

కండ 

సంబంధసూచి (తె. 

ఒకిసారి చాలు చుటిన కొలదిగల 

పొలముచుబ్లు దున్ని నచాలు సడిమినేల, 

మ శించి దున్నిన చాలు. సూ ని. 

కొం([డాజు 

వ్య క్రినామం (సాం. 

కొండ_ గృ. నా. పూ; పర్వశిసూచి. 

వి. చూ. కొండపనేని. 
చూ._ రాజు గృ.నా.ప. *__వర 

విద్యామహా కొండ్రాజు వేంక టాది 

నరేం దా...” (ఆం. కొమం. పు. 172), 
శక 

-- భారద్వాజ గోత్ర జక్కురాజ 

యెబట్టనామాత్య పుత్ర__" (.వెది, ఆశా. 

గంపు, 172). 

కొం|డెడి 
= GB 

చూ. కొండారె్టై 

వ్య క్రినామం (రా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కొత్త 
పొౌరుషనామం. (కె.రా.స.సా) 
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ఉ< కొత. కొత్తగా, నూతనంగా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. ““_.__ చెరు. 

నూళ్ల ఘనగోత్రస్ఫూర్త కొతాన్వ 
యోన్మను రూపోజ్వల._-”” (రాఘవా. 

VI_ 869). 

రా తశావు 

పౌరుషనామం (తె. 

కొత్త ణా గృ.నా.పూ; వి.చూ. కొత్త, 

=కొపు చూ. కాప, 

థొ తింటి 

నివాస స్టలసూచి (రాను. 

కొత్త ౬ ఇల్లు కొ త్తిల్లుకు ద్వింవి. 

కొత్త. విచూ. కొత్త, 

కొసి(ర్ల 

చూ. కొనిగొ ర్ల 

జంతుసూచి (న, 

యాదవులరో ఇంటిపేరు. 

కొసిగోొ ర 

రూ. కొనిగర 

జంతుసూచి (న). 
కోనీ .. గృ. నాపూ ౬ కొన్ని, 

కొంత శ బ్రానికీ ఆమహదర్థక బహు 

వచనం ఆదేశంగా వచ్చింది. యాదవు 
లలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _- గొర్ల గృ. నా. పః 

కొప్పనాధం 

వ్యక్తి నామం (న). 
కొప్ప ._ గృ-నాపూ- 2౬ కుప్ప 
చూ. _నాధం గృ. సొపు 

గృహనామ వివరణ పటిక 
యు 

క్రొప్ప రాజు 

వ్యకి నామం (నం. 

కొప్ప-_ గృ. నా. పూ; విచూ. కోప 

నాధం. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

సేరు, చూ._రాజు గృ.నా.వ. 

కొొప్పీసెటి 
ఠి 

వ్యక్తి నామం (స. 

కొప్పి.. గృ. నా. పూ; కొప్పు _ ఇ. 

వి. చూ. కొప్పనాధం, 

చూ. _"సెటి గృ.నా.ప. 
ట్ర 

కొప్పుల 

రూ. కొంప్పల 

తెగనూచి (తె. స. 

కొప్పు బహు.కు ద్వి-వి. వెం(టుక 

లతో పెట్టుకున్న ముడి. త. కొప్పు; 

క. కొప్పు డీ.ఇ.డి. 1756. * 2560601 

of Velamas, who tie the hair in 
a Knot (Koppu) on the top of 

the head, and an exogamus sept 

of Mutrasas whose females do 
up their hairin a knot when they 
reach to puberty” సి.టీ.యస్.ఐ. 

Ml. పు. 424). 

కొప్పెర 

వ స్తునూచి (తె. 

కాగు, కటాహం. వెడల్పు మూతిగల 

చిన్నపాత్ర. సం.కర్పర_. తూర్పార 
పోసే మనిషి నెత్తిన పొట్టు, దువ్వ 
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పడకుండా వేసుకునే గోనెగూడ. కొన్ని 

చోట్ల గోనెలాగ మడత వేసిన కంబళి. 

మాం.వృ.ప; మ. కొప్పర; క,కొప్పర, 

తుం కొప్పరిగె; తె. కొప్పెర = 

boiler. డీ.ఇ.డ. 1750. 

కొబ్బరి కాయల 

పృక్షసూచి (తె. 

కొబ్బరికాయ బహు. కు ద్వి వి. 

కొబ్బరి. గృ.నా.పూ; నారికేళవృక్షం. 

వ్భ,నా Cocos nucifera. త. 

కొస్పరై: కొప్పరి: ము, కొప్పర; క. 

కొబ్బరి, కొబరి; తె. కొబ్బరి కొబ్బెర. 

డి.ఇ,డీ. 1751. చూ. _కాయల గృ.నా.ప. 

కొమర 

రూ. కొమరా, కొమరి 

వ్యక్తి నామం (రా.స.). 

ఉకొమరు షా. కుమారో_ సం. 

కుమార ._ దేవతాసూచి. కుమార స్వామి. 

కొవమరౌచేని 

రూ. కొమిరినేని 

వ్య క్రినామం (స. 

కొమర._ గృ.నాపూూ సవతాసూచి. 
వి.చూ. కొమర, పీఠికాపుర సమీపంలో 

వున్న కమారారామ గానంలోవున్న 

దివ్యవాహినిని లేక స్వామిపుష్కరిణిని 
కొమరేలు అంటారు. 

చూ. _నేని గం సప 

కొమరం 

వ్యకినామం (తె.స.). 

metal 
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శ కొమకమ చకొనర _[ అము. 

కొమర_. వి.చూ. కొమర; 

అమ. చూ. గృ.నా.వ. 

కొవురా 

చూ. కొమర 

వ్యకినామం (రా. 

దేవతాగూచి. కోమ ట్రలో ఇంటి పేరు. 

కొమరి 

చూ, కొమర 

వ్య క్రినామం (సం). 

కొమరిసెటి 

రూ. కొమిరి సెట్టి 

వ్యక్తి నామం (తె). 

కొసరి. గృ.నా.పూ; పు.నా; చకొమర 

- ఇ. కొమర._ వి.చూ. కొమరం. 

చూ. _ సెట్టి గృ్భ.నా.ప. 

కొమరెడ్డి 

వ్యక్తినామం (తె). 

కొను... గ. నా పూ; 

శకొమర, వి.చూ. కొమర, 

చూ, -రెడ్డి గృంనాంప, 

'దేవతాసూచి 

కొ మళజ్టైజు 

న్య క్రినామం (స). 

కొమర _ రాజు. కొమర_ గృ.నా,పూ. 
వి.చూ. కొమర. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

సేరు. చూ, _రాజు గం నా, స, 
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ఫొమిరిశేని 

చూ. కొమర నేని 

వ్యక్తినామం (స). 

కొమిరిసెటి 

చూ, కొమరి సెట్టి 

న్య క్తినామం (తె. 

కొమర ఇ, 

కొంఫుల 

చూ. కొప్పుల 

తెగసూచి (శ్రా. 

“__ కొంప్పుల-” (5101 1V. 

స్ప, 251; 1165; No. 765) 

కొమ 

ఫౌరుషనామం (స), 

శాఖ, కోటు శిఖరం, 

కొమ్మన 

చూ. కొమ్మనేని 
వ్యకినామం (శాస, 

“కొమ్మన సోమయాజులు...” ళా, 

1852 (T.M P. I; వ 1082; 

No. 287). ఇది సాహిఠళ్యంలో వ్యక్తి 

నామంగా కిని స్తుంది. తిక్కన తండ్రి 

కొమ్మన, చకొమ్మ.__అన్న. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

క మషనగారి 

వ్య క్రినామం (రా. 

కొమ్మన... గృ.నా,పూ; పునా.వి,చూ, 

కొమ్మన, చూ, -గారి గృృ.నా.వ. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
న 

కొమ్మునేని 

రూ. కొమ్మన, కొమ్మినీడు. 
కొమ్మి నేవీ. 

వ్యకినామం (రాస. 

కొమ్మ. గృ.నౌ.పూ: ఎకొమ్మయ., 

కమ్మవారిలో ఇంట పేరు. 

చూ, _నేని గృ నాళ 

కొమ్మబేల 

వ్యక్తినామం (శాం 

కొమ్మ- గృ.నా.పూ; వి.చూ. కొమ్మ 
నేని “కొమ్మబోల కాటియయు_” 
1055 A.D. (ETI P. 107, No. 

27, line 18). “దామియబోయువంటి 

యయుఒదియ బోయు దొడ్డియయు కొమ్మ 

బోల పెదియయు కొమ్మబోల తల్లి 
యయు_..”” 1066 A.D. (10164; 

పు. 119; చెం 187; పం. 8). 

చూ, _బోల గృంనా.ప, 

కొమృురాజు 

వ్య క్రినామం (న. 

కొమ్మ. గృ.నా.పూ; పు.నా, వి.చూ. 

కొమ్మనేని. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _రాజు గృ.నా.ప, 

కొమ్మాజోస్యుల 
శ రి 

వ్యకినామం (తెసం). 

కొమ్మా_ గృ. నా. పూ కొమ్మ+అ. 
వి.చూ. కొమ్మనేని. [బాహ్మణులలో 
ఇంటిపేరు. చూ. _జోస్యుల గృ్భ.నా,ప, 
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కొమ్మా రెడ్డి 
యు 

వ్య క్రినామం (స. 

కొమ్మా. గృ. నా, పూ; కొమ్మ, 

వి. చూ. కొమ్మనేని. కమ్మవారిలో 
ఇంటి పేరు. చూ. -రెడ్డి గృ.నా.ప, 

కొమ్మినీడు 

చూ. కొమ్మ నేని 

వ్యకి నామం (తె.స్ఫ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కొమ్మినేని 

చూ. కొమ్మనేని 

వ్యక్తినామం (తె.రా.స్ఫ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కొమ్మిసాని 

న్య క్తినామం (సం. 

కొమ్మి... గృ.నా.పూ; ఇకొమ్మ+ ఇ. 

వి.చూ. కొమ్మనేని. కమ్మవారిలో ఇంటి 
పేరు. చూ, _సాని గృ.నా.ప. 

కొబ్బుసెటి 

వ్యకి నామం (స. 

కొమ్మ_ గృ. నా.పూ; ఉకొమ్మ.వి.చూ. 

కొమ్మనేని. చూ. _సెట్టి గృ.నా.వ. 

కొమ్ము 

రూ. కొమ్ముల 

పౌరుష నామం (తెల. 

సళువుల కొమ్ము, సర్వత శిఖరం. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 
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కొమ్ముల 

చూ. కొమ్ము 

పొరుషనామం (స. 

కొమ్ముబహా. కు దివి. 

కొమ్మోజు 

వ్యక్తినామం (స). 
కొమ్మ. గృ.నా.పూ; విిచూ. కొమ్మ 

నేని. చూ. _ఓజు గ్భ.నా ప. 

కొయ్య 

రూ. కొయ్యి 

పదారసూచి (తె). 
థ్ 

చెక్క న సువులు చెయ్యడానికి ఉప 

యోగించే ముడి పదార్భం. 

కొయ్యకూర 

రూ. కొయ్యగూర, 

వృక్షసూచి (తె. 

వృ.నా: Amaranthus 50100543. 

కొయ్యగూర 

చూ. కొయ్యకూర 

వృతసూచి (స). 

కొయ్యి 

చూ. కొయ్య 

పదార్థనూచి (రా.). 

కొరివి 

వృక్షసూచి (న. 9 

24 కోరివి చసం. కురవద_ షర 

గోరింటచెబ్లు. కమ్మవా 
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? ఇకొఅవి, దే. ఉల్ముకం. ?చ (గామ 

నామం, 

కొర 

లూ, కొర్ల 

ధాన్యసూచి (తెరా. 

వృనా ; Settaria 112102. ఉకొల్ల! 

ప్రియంగు ధాన్యం, త. కొరల్; క.కొర్లె, 
కొఅులె; తె. కొర్రలు. డి.ఇ.డి. 1787, 

కార్ల 
చూ, కొర 

ధాన్యసూచి (శాలు 

చకొ[రల, కొరబహు, కు కొప 

“న్వసిశ్రీ కొ ర్లివ్యేంగుళ కొడుగు__” 
(తెంశా. నెం, 7; పు.84). 

కొలతల 

కొలమాన సూచి (సం). 

కొలతబహు.కు ద్వి.వి. ధాన్యాలను 

కొలిచేపరిమాణం. 

కొొలని 

చూ. కొలను 

జలసూచి (శా. సా... కొలనుకు 

ద్వి.వి. సరస్సు. “__ కొలని కాటమ 
నాయక..." (టియమ్.పి. 11; ప్ప, 717; 
నెం, క4రిబి). “కొలని ప్రతాప నృప 

కుంజరుచేత నరేడుసారణీ__” (భీమే, 
149). 

ఫొలసిసామి 

వ్యు క్తి నామం (కాం) 

గృహనామ వివరణ పటీక 
థు 

ఇతె. కొలని (చకొలను)+ సామి. 

“*__ కొలనిసామి నాయక__” శా. 

1078 (టి.యమ్,పి. 11; పు. 888; 

నెం, 121). 

కొలను 

రూ. కొలని 

జలసూచి (తెసం). 

సం. కూలమ్; త. కుళమ్; క.కొళ, 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

కొలసాని 

వ్యక్తినామం (రాస). 

కొట. గృ.నా.పూ; *చకోల: కర్ర, 

బెత్తం, ?దకొల్ల ఉ కొల్లు ఉకొల్ను < 

కొలను. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సాని గృ.నా.ప. 

కొలసెటి 
క్కు 

రూ. కొలి సెట్టి 

వ్య క్రినామం (స). 

కొల. గృ-నా.పూ, వి,చూ. కొలనాని. 

చూ. సిటి గృ.నా.ప. 
య 

కొలిసెట్టి 

చూ, కొల సెట్టి 

వ్య క్తినామం (న. 

కొళువ్ర 

పెౌరుషనామం (శా.). 

?6 కొలువు ; సేవ, పరిచర్య. 
శ కొలుచు, 
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రక్ ట 
cn 

రూ. కొల్లా 

పొరుషనామం (తెరాసను. 

సమృద్దమైన. పుష్కలమైన, దోచు, 
క. కొ ళ్లి త. కొడ్లీ. ధాన్యం నిల్వచేసే 

పెద మటిపాత, మాం.వృ,ప. 
ళన! న్ 

కొ లపనేని 

వ్యక్తినామం (తె.న.). 

కొ లప. గృ, నా,ాపూ; 6కొ ల్ల+అవ, 

వి.చూ. కొల్ల. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ, _నేని గృ. నా. ప. 

కొలా 
a) 

చూ కొ ని 

పొరుషనామం ( తెరా.నం. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కొలా రెడి 
గడ 
వ్యకినామం (తం. 

కొల్తా... గృ. నా. పూ; వి.చూ, కొల్ల. 

చూ. __రెడి గ్భ. నా. ప. 
a 

కొలి 
ae) 

పవృక్షసూచి (స్ఫ. 

ఒకానొక వృక్షం (శం ర. కమ్మ 

వారిలో, [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

కొలు 
సన్. 

జలసూచి (స. 

కొలను. నీటిగుంటి. (బౌ. 

క్రొరన్గిళచేకి 

వ్యక్తి నామం (న-). 

కొళిక_ గృ.నాపూ; ? ఇసం. కౌశిక 

చూ _నేడి గృ్భ.నా.ప, 

కొసరాజు 

వ్యకినామం (స. 

కొస- గృ,నా-పూ; ఇకొసర_. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ, నా. వ. 

కొొసిబోయిన 

వ్యక్తిసమం (తె. 

కొసి గృ. నా. పూ. ?4 కొసర. 

చూ. బోయిన గృ.నా.ప. 

క్రో 
కోక 

రూ. కోకల, కోకా. 

వస్త్రనూచి (తె). 

వాడుకలో ఈపదం స్రీలు కట్టుకునే 

వసాంనికి మాత్రమే పరిమితమయింది. 

కోకల 

చూ. కోక 

వస్రసూచి (రాస). 
కోక బహు. కుద్వి, వి. గొల్లలలో 

ఇంటిపేరు. 

కోకా 

చూ. కోర 
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వస్త్రసూచి (రాస. 

కమ్మ, కాపు. మాల కులాలలో ఇంటి 

"పేరు. 

కోకిల 

పక్షిసూచి (స). 

పికం, కోయిల. (పా. కోఇల-; సం, 

కోకిల; మ. కుయిల్; క-కుకిల్; త. 
కుయిల్. డీ.ఇ.డి. 1470. 

కోట 
రూ.కో ట్ర 

దుర్గసూచి (తె.శా,స.సా. దుర్గ 

(పాకారం; 

(ప్రహర్శి చుట్టూ ప్రహరీగల రాజనివాస 

రాజధాని చుట్టూ ఉండే 

మెన పటణ౦. కమ్మవారిలో, బ్రాహ్మణు 
బా "టి 
లలో ఇంటిపేరు. సం. కోట. శబ్ద 

భవమని సూ.ని; వైకృత విశేష్యమని 
శ,ర. [గామనామ పూర్వపదాలలోను, 

పర పదాలలోనూ కన్ని స్తుంది. 

(పొం కోట్ల, కోట; సం.కోట; త. 

కోై; మ.కోట్ట; క. కోటు; డి.ఇ.డి. 

1801. (దాహ్మణులలోను, బలిజలలోను 

శాభాభేదంగా, పద్మసాలీలలో గృహ 

నామంగా ఉంది. కాళాహ స్తివద్ద కోట 

(గామానికి కోట గృహనామ౦ 

కలవారి పూర్వీకులు కరణీకం చేసి 

నందుకు ఈ ఇంటిపేరు వచ్చిందని 

స.ఆం.సా. 1. పృ. 249. “__ కోట 

శేత మహారాజ__" శా. 1181. (టి. 

యమహ్.పి.1; పు. 100; నెం, 119). 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ల 

“_ కోట బేతరాజ__”* (టి.యహ్.పి. 

11; పు. 787; నెం. 170). ““_కోట 

సింగరాజు మాట  వాసియెగాని___” 

(చాటు. పు, 64). 

కోటమచేని 
వ్యక్తినామం (స). 

కోటమ_ గృ.నా.పూ; స్తీ,నా. < 

కోటమ్మ. కోటేఅమ్మ. కోట పూర్వ 

పదంగాగల వ్య క్త్ నామాలు కోటయ్య, 

కోటప్ప. చూ. _నేని గృ.నా.పం 

ఫోటమ రాజు 

చూ. కోటంరాజు 

వ్య క్తినామం (కతె.న. 

కోటమ._ గృ.నా.పూ; విచూ. కోటమ 

నేని. ఆర్వేల నియోగ [బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ. నా.ప, 

కోటంరాజు 

చూ. కోటమరాజు 

న్యక్తినామం (సం. 

శకోటమ 

కోటి 
వృత్తి సూచి (రా.శా.). 

వేగులవాడు, చారుడు. కోటిగాడు అని 

వాడుకలో వుంది. ?€ కోటయ. వ్యకి 

నామం, ?4 కోటి; నూరు లక్షలు. 

"కోటి తిరువెంగళనాధయ్య...*', 

శా. 1487 (ట.యమ్.పి 11; పు. 7883; 

నెం. 887). 
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కోటిచేడి 

వ్యక్తి నామం (న. 

కోటి_ గ. వా.పూ;పు.నా. కోటయ 

వి. చూ. కోటమనేని 

చూ. _నేడి గృ. నా. ప. 

కోట 
a 

చూ, కోట 

దురసూచి (సృ. 
fy 

కోటల. కోటబహాం,కు ది. వి, 

కోడ్ 

రూ. కోళ్ళా 

పక్షినూచి (రా.సం. 

కుక్కుటం. కమ్ము కాపులలో ఇంటి 

పేరు. త. కోలీ; మ, కోటీ; తు. కోరి; 

క.కోలి; కోళి; (పా. కుక్కుటో_ 

నం. కుక్కుట. డి.ఇ.డి. 1862, 

కోడికారి డ 
య 

పకీసంబంధసూచి. (రా.). 

కోడికొలు బహు.కు ది. వి. కమ్మ 

వారిలో, బోయకులంలో ఇంటి పేద. 

కోడిగుడ 
లం 

పకిసంబంధనూచి (రా. 

యడ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

35) 
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కోడిపుంజుల 

సక్షిసూచి (రా.). 

కోడిపుంజు బహు.కు ద్వి. వి. 

కోడిబోయిన 

చూ. కోడెబోయిన 

వ్యక్తినామం (ను). 

కోడిరెక్క_ల 

పక్షిసూచి (న). 

కోడిరెక్కు. బహు.కు ద్వి. వి. 

కోణ 

రూ. కోడెల 

జంతుసూచి (న.సాధ. 

కాడికి మరపదగిన దూడ, గిత్త. శ-ర. 
కమ్మవారిలొ ఇంటిపేరు. గోవు మొద 

లైన వాని మగదూడ, ఎద్దు, వృషభం. 
సూ.ని. తె.కోడియ, కోడె, కుయి. కోడీ 

డి.ఇ.డి. 1828, “__(శ్రీకోడెవంశాబి 

సీతకరుండై న__” (కోడెరా. 1-10. 

కోడెబోయిన 

రూ. కోడిబోయిన 

వ్య కినామం (స). 

కోడె_ గృ. నా. పూ; వి.చూ. కోడె, 
చూ. _బోయిన గృ. నా. ప. 

కోజల 

చూ. కోడె 



వీ 

జంతుసూచి (న). 

ఇంటిపేరు. 

కోణ 

రూ. కోన 

స్థలనూచి (తె.శా.స). 

“కోణ భీమరాజ.._” టియం.పి. 

11; పు, 726, నం. 110). ““_కోణ 

సత్యరాజ me (టి.యం.పి. Il. 

పు, 129; నెం. 161). 

కోణంగి 

రూ. కోనంగి 

పౌరుషనామ౦ (రా). 

అంగాలను వికొరంగా చూపి జనులను 

నవ్విస్తూ భికమె త్తే దాసరి. త. కోట్టి, 
కోణంకి; మ. కోట్టి; క. కోటంకి. 

డి.ఇ,డి. 1880. 

ఈ అర్థంతోనే అల్లరి చేస్తున్న 

పిల్లల్ని కోణంగి అని కొంచ కోణంగి 

అనీ, కోనంగివాడనీ పిలుస్తారు. 

కోతల 

6 కోయు. 

పొరుషనామం (రా). 

కోయవారిలో ఇంటిపేరు, 

కోతుల 

జంతుసూచి (శతె.స) 

గృహనామ వివరణ పటీక 
టు 

కోతి దిహు.కు, ద్వి.వి. మర్కటం? 

వానరం. కోతులను (ప్రదర్శిస్తూ తిరిగే 

ఎరుకలవారు కోతివారని సి.టి.యస్,ఐ. 

త. కురన్కుు కో ని; మ. కురజ్డు, క, 
కోరణి, కోతి, తు, కోతి; తె. కోతి. 

డి.ఇ.డి, 14/0, 

కోదండ 

ఆయుధసూచి (రా.). 

చ కోదండం. విల్లు, ధనస్సు. ముప్పై 

రెండు ఆయుధాలలో ఒకటి. ?చ కోదం 

డము : ఉపాధ్యాయుడు బాలుణ్ణి దండించే 

సాధనం. నేరం చేసిన బాలుడు పట్టుకొని 

వేలాడటానికి పెన కట్టిన తాడు. త, 

కోదండం; క. కోదరిడ. 

వోదండిగారి 

వ్య క్రనామం (రా. 

కోదండి... గృ.నా.పూ. 4 కోదండయ 

కోదండ _ అయ. కోదండ_ దేవతా 

సూచి, కోదండఠి కలవాడు. కోదండం, 

కోదండ మొదలైనవి వ్య క్తి నామం 

గాను, వ్య క్తి నామ పూర్వపదంగాను 

వున్నాయి, చూ. _గారి గృంనాంస, 

ఫోన్ల 

రూ, కోణ 

స్థలసూచి (న. 

లంక్క అంచు, లోయ, మూల, ఆగం, 
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అడవి. సం. కోణ-; క. కోణ; 

త. కోణమ్, 

కోనంగి 

చూ. కొణంగి 

పౌరుషనామం (రాశాం. 

దేవాంగులలో ఇంటి పేరు. 

“_ కోనంగి సిద్ధస్ప నాయకన్__” 

శా. 1189 (టి.యం.పి. 11; పు. 693). 

వోనంభట్ల 

వ్య క్రినామం (స. 

కోనం.. గృ. నాపూ; ౬ కోనమ్మ 

శకోన__ అమ్మ. ఆడవిదేవత. ఆడివి + 

అమ్మ : అడివమ్మ అనే వ్యక్తినామం 

సర్కారు జిల్లాల్లోవుంది. కరణ కమ్మ 
లలో ఇంటిపేరు. చూ. -భట్ల గృ.నా.ప, 

రోనంరాజు 

వ్యక్తినామం (న. 

కోనం-. గృ. నా.పూ; స్రీ.నా 4 

కోనమ్మ, వి.చూ. కోనంభబ్ల. (బాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు. చూ._రాజు గృంనా-ప, 

కోనంెడి 
డ్ 

వ్యక్రినామం (న.). 

కోనం_'గృ.నా.పూ: స్తీ, నాశకోనమ్మ 

వి.చూ. కోనంభట్ల. 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ. నా. ప. 

(బాహ్మణులలో 

లర్ 

కోన- మూలమన్న, లోయ, కోన, 
ఆగం. వి.చూ+ కోన. కోణమందున్న 

భూమి. ఇదే కోనసీమ, 

కోశేటి 

చూ. కోనేరు 

జలసూచి (రా.శా.స,సా.). 

కోనేరుకు బొప. 

“రాయదళవాయి కోనేటి నాయని 

వెంకటపతి నాయుడు...” శా. 1080. 

(టి.యం.పి. 1. పు.19; నెం. 265)* 

“__ కోనేటి చిన తిమ్మరాజు.” శాం 
1007 (టి.యం.పి. పు. 622; నెం. 

588). “__ కోనేటి తిరువెంగళ 

నాదయ్యగారు __” శా. 1446. (టి. 

యం.పి. 1; పు. 808.) gs 

కోనెటి చినతిమ్మ నృపకుంజరు __” 

(రామా. పీ_40). “__అరాతులం 

దునుము , కోనెటి తిమ్మ నరేంద్రు.....” 
(సుద. 119). ““బొదార్య రాజరాజు 

కోనేటి తిమ్మరాజు _” (సుద. 

1-21). * సకల సద్దుణ సాందు 

డునగు కోనేటి దీకీత చంద్రుడు...” 

(Tel.M. పు, 202). 

కో చేరు 

రూ. కోనేటి 

జలసూచి (రాస. 

చుట్టా మెట్లు కట్టిన నలుచదరపు 

చెరువు; పుష్కరిణి. 2 కోన __ఏణు, 
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త. కోనేరి, క, కోనేరి. కోనేరు తవ్విం 

చినవారో లేక కోనేటిని అభివృద్ధి చేసిన 
వారో కావచ్చు, 

కోముటి 
కులసూళి ( తె.రా,శా.స.సాం). 

వైశ్యుడు. తె. కోమటి; త. కోమట్టి; 
మ. కోమటి; క. కోమటి; తు. కోమటి; 

డి.యిీ. 1840. సం. కార్చటిక_.కమ్మ, 

'వె శ్యకులాలలో ఇంటిపేరు, ““___ 

' కోమటి వెంకటరెడ్డి...” శా.1896_1428 

(టి.యం.పి. 11. పు, 771; నెం. 209). 

“_ ఏళింగోమటి వేమన యిరువదేీను 
షష (చాటు. పు, 15). ఇది గొప్ప 

వ్యాపాఠకులం. (వతి జిల్లాలోనూ ఉంది, 

కొ_ మతి ఆంతే మ నస్టత్వం. కోమట్ల 

వ్యాపారంలోవున్న జి త్తులమారి తనానికి 

ఇది తార్కాణం. కోమటి పదానికి మరో 

కారణం ; గో... మతి; గోవులను కలిగి 

ఫున్నవారని కొందరు, గోవులాంటి మన ' 

సత్వం కలవారని కొందరంటారు. 
థి 
సంస్కృత పదమెన గోమతి కోమటి” 

రా 

అంయిందంటారు. మునికుల; అమలక, 

అనుముల; తులసి, చింత, పుచ్చ; దాసరి; 

సకలా మొదలై నవి వీరి గృహనామాలు 
సి.టి.యస్.ఐ. Ml. 806. 

కోమటినీడు 

చూ. కోమటినేని 
వ్యక్తి కి నామం (స. 5 

కచ్యునారిలో ఇంటి పేగు, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

కోమటిచేని 

రూ. కోమటినీడి 

వ్య క్రినామం (స). 

కోమటి_ గృంనా.పూ; 
విచూ. కోమటి. కమ్మవారిలో ఇంటి 

పేరు. చూ. _నేని గృ.నా.వ, 

వోమిసెటి 

వ్యకినామం (తె. 1 

కోమి_ గృంనా,.పూ; పు.నా, కోమయ్య 

చకోమ+అయ్య. కోను ౫ పుట్టచివర, 

వల్మీకాగ్రం. చూ, _సెట్టి గృ.నా.ప 

కోయ 
రూ. కోయి. 

జాకిసూచి (న. 

గోదావరి జిల్లాల్లో వున్న కొండజాతి, ౪ 

వీరు గోండ్ కుటుంబానికి చెందినట్లు 

చెప్పుకుంటారు. వీరి భాష గోండి భాషా 

మాండలికమని గియర్చన్ చెప్పారు, 

Mr. H.A. Stuart says “Khonds 

’Kui’ a name 

identical with ‘Koi’ or ‘Koya’”. 

బస్సర్ లోని ఎతెన మెదానాలలో కరు 

వులు కలహాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ 
నుండి రెండువందల సంవత్సరాల [క్రితం 

తరుమబిడ్డారట. సిటి యస్.ఐ. IV 87. 

ఈకులనామం సర్కారు జిల్లాల్లో గృహ 

నామంగా వుంది. కమ్మవారిలోనూ ఇడి 

ఇంటిపేరుగా వృంగి, 

వృ త్తిసూచి. 

call themselves 
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కోయి 

చూ. కోయ 

జాతిసూచి (రా.న.) 

కోయ. కోయజాతివాడు. కాపులలో 

కూడ ఇది గృహనామంగా వుంది. 

ఖోరు 

పొౌరుషనామం (సం). 

చనం. కార. రాజుల కిచ్చే ధనం 

కాకుండా వస్తురూపమైన కప్పం. 

7? కోరు: వాంఛించు. క.కోరు; త.కోరు; 

మ. కోరు; తు. కోరు. 

కోలాట 

పౌరుషనామం (రా. 

కోలాటము కోల+ఆట. ఒక 

విధమైన ఆట. చేతిలోని కోలలతో స్రీలు 

తాశం వేస్తూ పాడుతూ గుండ్రంగా 
తిరుగుతూ ఆడేఅట. కోలతో ఆడేఆట 

కోల చేతికర, బెత్తం. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. త.కోలాట్టం. 

కోలిసెటి 

చూ, కొలి పెట్ట 

వ్యక్తినామం (సృ. 

కోళ్ళ 

చూ, కోడి 

పక్షీసూచి న. 

కోడి బహు. కుద్వి. వి. కాప్కు చాకలి 

వారిలో ఇంటిపేరు, 

కోలాటం. 

ert 

కోవి 
పౌరుషనామం (రాం. 

సస్యనాళం. కమ్మవారిలో, హారిజను 

లలో ఇంటి పేరు, 

కోవెల 

పొరుషనామం (స). 

కోయిల చత. కోయిల్ ; దేవుని 

ఆవాసం, దేవాలయం. 

క 
[కిష్టం సెట్టి 

“వ్యకి న CC) 

(కిష్ణం- గృ.నా.పూ; సం. దేవతాసూచి. 

కృష్ణుడు. చక్రీషమ్మ : కస్ట అమ్మ : 

“చూ. - సెట్టి స. నా. 

[కొల 

అస్పష్టనామబంధసూచి సా, 

2౬ కొప్వు+ఇడి. “పీరులు సర 

నారువేల వారలఘు సవిిత్రులందు...._ 

(కొవ్విడీి వారలారయిన్._” (శీ 

చిత్రభా. పు. ర్. 

EN 
వ్యతి 

పొరుషనామం (స. ): 

త శ్రియత్రీ, రాచకులంవాడు. 

హే 
జలసూచి స. ప 

చకీకసాగథము, ప్రాలసమ్ముదం. 
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మాధ్వులలో ఇంటిపేరు. 

గ 
గంగ 

రూ. గతగా 

జలసూచి తె. 

హిమాలయ పర్వతాల నుండి (ప్రవ 
హిస్తున్న భాగీరధినది. 

గం౦గడదారి 

వ్య క్రినామం (తె. 

2? గంగధారి. గంగమ ధరించినవాడు. 

ఈశ్వరుడు. చకధారిలానే ఇదికూడ 
వ్యక్తినామం కావచ్చు. 

గంగచాసు 

వ్యక్తినామం (న. 

గంగ_ గృ.నా.పూ; స్రీ.నా, దేవతా 
గంగాదేవి. వి.చూ. గంగ. 

2< గంగ _ ఆమ్మ. గంగమ్మ. గంగా 

నమ్మ ఒక (గ్రామ దేవత. 

చూ. దాసు గృ.నా.ప. 

సూచి, 

గంగపరస 

పౌరుషనామం (రా. 

గంగ_ గృ. నా-పూ; విచూ. గంగ. 

పరస చూ, పరసా. గంగపరస 

రాయలసీమలో జరిగే ఒక సంత“పేరు. 
కొపలలో ఇంటిపేరు. 

గంగరాజు 

వ్యక్తినామం (న). 
గంగ_ గృ్భృనాపూ; దేవతాసూచి, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

విచూ. గంగదాసు. ఆర్వేల నియోగి 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ్భ.నా.ప, 

గంగసాని 

వ్య క్రనామం (తె.సం). 

గంగ... గృంనా.పూ; 

విచూ. గంగదాసు. 

చూ. సాని గృ.నా.ప. 

దేవతాసూచి, 

గంగా 

చూ. గంగ 

జలసూచి (తస్య. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పెరు. 

గంగాదేవి 

వ్యకి నామం (రా.స.). 

గంగా_ గృంనా.పూ; స్రీ. నా. దేవతా 
సూచి, లగంగ+ఆ. గంగ... వ. చూ. 

గంగదాసు. చూ. _దేవి గృ.నా.ప, 

గంగాధర భ ట్ల 

వ్య క్తినామం (తె). 

గంగాధర_ గృ,నా.పూ; షృ.నా; దేవతా 

సూచి. సం. గంగాధర_ గంగాధరుడు. 

ఆకాశగంగను ధరించినవాడు. శివుడు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -భట్ల గృంనా.ప. 

గంగిచేసి 

న్యక్తి నామం (రాస. 
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గంగి. గృ.నా.పూ; గంగ+ఇ. 
వి.చూ. గఠగదాసు. కమ్మవారిలో ఇంటి 
పీరు, చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

గంగిరెడ్డి 

వ్యక్కినామం (తనం. 

గంగి_గ్భ.నౌ.పూ; పు.నా చగంగయ. 

గంగ+అయ. వి,చూ. గంగదాసు. 

చూ, -రెడ్డి గృ్భ.నా.ప, 

xX ంగిరెద్దుల 

జంతుసూచి (సృ. 

గంగిరెద్దు బహు. కుద్వి.వి. భిక్షమెత్తు 
కునే దాసరులు అలంకరించి ఆడించే 

ఎదు. దేవవృషభం. గంగి+ఎదు. గంగి- 
Ro © 

పూజ్యమైన. 

గంగిసైటి 
లు 

వ్యకి నామం (తె.రా.స.). 

గంగి. గృ.నా.పూ; గంగ+ఇ. వి.చూ. 

గంగిరెడ్డి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

చూ, _ సిటి గృ.నా.ప. 
శ 

గంగుల 

చూ. గంగులు 

వ్య క్రీనామం (న). 

గంగులు 

రూ. గంగుల 

వ్యక్కినామం (నం): 

1/0 

గంగి_ గంగిగోవు, సాధువు. సాధు 

స్వభావం కలవాడు. సం. గంగా_ 

ఆమ్మ, అయ్య,రావు మొదలే నవి లేకుండా 

బహువచన (పత్యయమైన “లు వ్య క్తి 

నామాల చివరున్న పేర్లు కొన్నిఉన్నాయి. 

ఊదా జోగులు, భికెలు, 

రాములు సుబ్బులు, సోమయాజులు. 

అంకాలుు 

గజరాజు 

వ్యక్తినామం (రా.)- 

గజ_ గృ.నా.పూ. 2 

చూ. _రాజు గృంనా.ప. 

గజి 
జు 

వ్యాధిసూచి (తె). 

తీటకురుపు. చ సం. కచ్చూ.. 

గజ్జెల 

ఆభరణసూచి (కతె.రా.న.). 

గడ్జె బహు కు. ద్వి.వి. పాదభూషణం. 

కింకిణి, మద్ర షుంటా విశేషం, మువ్వ. 

బలిజకులంలోను, రెడ్డి, కొరవలలోనూ 

గృహనామం. 

గ జేశు 

స్యక్తినామం (సా. 

2౬ గబేశు. చఇగజి ఎ}. శణు... 

“గడ్డేశు మననయ్య బుజ్జగించితివొ._” 

(వండి. పు 208). 
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గంబాలూ 

వృక్షసూచి (తె. 

మతు కలించే ఒక చెటు, 
టీ! ౧ అ 

షహిం. ఘంజా; త. కంజా. 

గంజి 

ఆహారసపదార సూచి (న. 
థి 

అన్నం వార్చిన రసం. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. త. రంజి; మ. క్; ర్. 

గంజి తు. గంజి; తె. గంజి; సం. 
yl 

కాంజగమ్ు. డీ.ఇ.డి. 927. 

«లిన 
I) 

చూ. గట్టినేని 

వ్య క్రి నామం (స. 

గట్టినేని 

రూ. గట్టిన 

న్య క్తి నామం (న. 

గటి -గ్న.నా.పూ; ద 

పర్వతం. చూ, నేని గృం-నా.న. 

గడగొట్టు 

చూ, గడిగొట్టు 

అన్నష్టనామ బంధసూచి (న. 

గృహానలంబంభనూదచి. (తె). 

ద్వారం యొక్క. కీంద ఉన్న. భాగం. 

గట్టు + ఇం 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రు 

గడిగొట్టు 

రూ. గడగొట్టు 

అస్పష్టనామ బంధసూచి (సం. 

2 యగుడికట్ట ఏ (గామం యొక్క ఆయ 

కట్టు లేక (గామంలో దేవాలయం 
నిమిత్తం ఈయబడిన భూమి. శా, శ 

పు.04. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

గడిదాసు 

వ్యకి నామం (స 

గడి. గృ.నా.పూ; ? (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _దాసు గృ.నా.ప. 

గడియ 

కాలసూచి (రాం 

ఘటిక : ఇరువై నాల్లు నీముషాలకౌలం, 

సం. ఘటికా; ?తలుపునకు ఆడ్డంగా, 

వేపేకర, కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

గడియారం 

సమయనూచి (సృ. 

కాలాన్ని తెలిపే యంత్రం. గడియ 
లను తెలుపుతుంది గనుక గడియారం. 

వెలనాటి వైదిక బ్రాహ్మణులలో ఇంట్ 
పేరు. క. గడియార, త. గడికారం; 

తు, గడియాక్. 

గ డ్లగోని 

వ్యకినామం! (తె). 
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గడా. గ. నా. పూ. ? 

చూ. _గోని గ్భ.నా.ప. 

గడ్డమిది 

నివాసనలనూచి (తె. 
(ఏ 

నివాస పాం తాన్ని సూచిసు ౦ది. గడం 
అ (om 

మటిపెల, లంక, ద్వీపం. ఏటిఒడుమీద 
aa) ళా యె రు 

వసిస్తున్న వారు కావచ్చు. ప్రి 

x 0 
గని 

ఆవయవసూ చి (తె.రా.శా.స. 

గడము. చిబుళం. క.గడ; త.కటమ్, 
G a ణి 

కెట్టమ్; లు. గడ్డ; గోలా. సమ్; 

తె.గడ్డము. డి.ఇ,డి. 970. బోయ, పద్మ 
సాలీలలో ఇంటి పేరు. “__గక్డంరామయ్య 

దేవుకు__.” శా. 1281 (టి. యం. పి. 

పు. 684 నెం. 686). 

గడల 

పౌరుషవామం (తె). 

గడ దిహు, కుద్వి. వి.; వి.చూ. గెడ. 
ళ్ శి 

గడి 
G 
తృణసూచి (తె. 

కనవు, తృణం. పశువులమేత కోనం 

పెంచేది. 

గడ్డి రాజు 

వ్యకి నామం (తె. 

గడ్డి_ గృ-నా,పూ; తృణవి శేషం, 

చూ. _రాజు గృ. నొ పః 

36) 

నీకీ) 

గణపతి 

వ్య కినామం (తె. 

సం. గణపతి. గణములకు అధిపతి. 

వినాయకుడు, 

గణపతిభ ట్ర 

వ్యక్తినామం (తె. 

గణపతి_ గృ. నా. పూ; దేవతాసూచి, 

వి.చూ. గణపతి. బాహ్మణులలో ఇంటి 

"పేరు. చూ. భీ ద్ద గ్భ.నా,ప. 

గణపతి రాజు 

పృక్నినామ౦ (స. 

గణపతి_గ్భ.నా.పూ; వి.చూ. గణపతి. 

చూ. _రాజు గృ.నా-ప. 

గణప నేని 

వ్యక్తినామం (స). 
గణప గృ. నా. పూ; దేవతాసూచి. 

₹ గణపతి. కమ్మవారిలో ఇంటి పే వ. 

చూ, _నేని గృ.నా.ప. 

గ లేశ 

చూ. గణేశు 

వ్య కీనామం (నృ. 

గణ*ఈశు. దేవతాసూచి. ఈశ్వరుడు, 
గణాధిపతి. 

గంట 

రూ, గంటల, 

ఘంట. ఘంటా, 

గంటా, గంట, 
mn 



్లీగ్రల 

వాద్యసూచి (తె.శా.స.). 

సం. ఘంటా; క. గంటె, గంట 

వాయించేవారో, గంటలు తయారు చేసే 

వారో కావచ్చు. “__గంటయ ర్రారెడ్డి-_.” 

శా. 1649 (టి.యం.పి. 11; పు. 1068; 

నెం. 63). 

గంటల 

చూ. గంట 

వాద్యసూచి (న. 

గంట బహు. కుది. వి. 

గంటా 

చూ. గంట 

వాద్యసూచి (తె,స). 

రెడ్డలో, కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

గంట్ల 

చూ. గంటి 

వాద్యసూచి (స). 

షగంటల. గంట బహ, కుద్వి. వి. 

బలిజలలో ఇంటిపేరు, 

గండమనేసి 

వ్య క్రీనామతి (రా.). 

గండమ_ గృ, నా, పూ; వ్యా, 

చూ. _నేని గ్భ.నా.ప్క 

గండి 

జలసంబంధసూచి (తెరా.న.). 

జలం, విలం. నీళ్ళు ఎక్కువగా 

వచ్చినందువల్ల చెరువుకట్ట తెగి ఏర్పడిన 

మార్గం. మ.గండి; తు.గండి; క.గండి. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
భు 

గండు 

పొరుషనామం (సా. 

సం. గండ_. ; క. గండు ; బలం, 

గర్వం, మగజంతువు. యాదవులలో 

ఇంటి పేరు. “కారుణ్యవతి గండు కామ 

సొానీయును__” ( పల్నా. పృ. 184 

పం. 277). 

గం[డ్రల 

పొరుషనామం౦ (న. 

గండ బహు. కుది. వి. 

ఖండ 

సం, 

; ఖండం, 

గద 

ఆయుధసూచి (తె). 

ముప్పెరెండు ఆయుధాఆలో ఒకటి, 

గుదియు దుడ్డులాగ వుండే ఆయుధం, 

గద్దిరాజు 

వ్య కినామం (తె). 

గద్ది గృ. నా. పూ. ౩చగద్దె 
చూ. _రాజు గృ నా. వ. 

గాలి 
ద 
పౌరుషనామం (తె,రా.స్ర. 

సింహాసనం. గసం.ఖట్టికౌ_; ?6నం, 

గద్యాణ మ్. బంగారునాణెం. సర్యాారు 

జిల్లాల్లో కమ్మవారిలోను; రాయలసీమలో 

హరిజనులలోనుఇంటి పేరు గాకవ్చిస్తుంది. 

గనిపిసెటి 
టు 

వ్య క్తి నామం (న). 
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గవిపి_గృ.నా.పూ; ఉగన్నప. వి.చూ. 
గన్నంరాజు,. చూ. - సెట్టి గృ.నా,ప, 

గసిమి నేసి 

చూ, గన్నమ నేని 

వ్యక్తినామ౦ (రా స. 

గనిసెట్టి 

వ్యక్తినామం (రాస. 

గని_ గృ.నా,పూ. ఉగన్న 
చూ, - సెట్టి గృ. నా-ప, 

గంధం 

రూ. గంధ్యం 

వృ త్తిసూచి (తె.రా.స్ఫ. 

సువాసన; చందనపుచెక్క అరగ 
దీయగా వచ్చిన లేపనదవ్యం. సుగంధ 

(ద్రవ్యాలను అమ్మేవర్శకులను గంధం 

వారని ఆంటారు. చాక లి,బలిజ, బాహ్మణ 

కులాలలో ఇంటిపేరు. 

గంధమునేని 

ప్యక్తినామం (తెరా. 

గంధము_ గృ. నా.పూ; వి, చూ. 

గంధం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ. నా. ప. 

గంధావులి 

వృక్షసూచి (సా. 

24 గంధఫలి. మొగ్గ 

(పేంకణపుచెట్ట్లు. ఈ వతితుడినిట్లున్నది.” 

““శ్రీరఘుపతీ గంధాపులి వరదయ్యను 

రక్షింపు.” (ఆం ధభా.Tంl. M. పు.క్సి. 

సంపెంగ 
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గంధ్యం 

చూ. గంధం 

పొరుషనామం (శాం 

“__భండాలందెల్లాను మాడపాదిక 

గంధ్యవారను తగరంవారును మూస 

వారును ఇచ్చిన ఆయము...” సర్వధారి 
(తెలం. శా. 1; పృ. 68. వం. 6-8). 

గన్న బోయిన 

వ్యక్తినామం (తె. 

గన్న- గృం-నా.పూ. వి. చూ. గన్నం 

రాజు. చూ. _దబోయిన గృ్భ.నా.ప. 

గన్న మనసిడి 

చూ. గన్నమనేని 

వ్య క్రీనామం (సం. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

గన్న మనేని 

రూ. గనిమినేని, గన్నమనీడి 
వ్య క్రినామం (స. 

గన్నమ_గ్భ.నా.పూ. వి.చూ. గన్నం 

రాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ. నా. ప, 

గన్న ౦రాజు 

వ్యక్తినామం (స). 

గన్నం_ గృ. నా, పూ. ఉగన్నమ. 

దాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ-నా.ప. 

గన్నా బత్తుల 

వ్యక్రినామం (సు. 
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గన్నా_ గృ. నా పూ. చగన్నమ, 

వి.చూ. గన్నంరాజు, 

చూ, -బత్తు ల గృంనా.ప, 

౫న్నె బోయిన 

వ్యకి నామం (తె). 

గన్నె.. గృ.నా.పూ. ఇ. న్న. 

చూ. _బోయిన గ్భ,నా.ప, 

గంపల 

రూ. గంపా 

వస్తు సూచి ( ఏం 

గంప బహు.కుద్వి-వి. వెదురు బద్దలు 

మొదలై న వాటితో అల్లిన తట్ట. క.గంపె; 

మ,+గంషె; త.కెంపరై, డి.ఇ.డి, 1041. 

గంపా 

చూ. గంప 

వస్తు సూచి (స. 

గయగోని 
వ్య క్రినామం (తె. 

గయ. గృ.నా.పూ. 2డసం. గయా_ 

చూ. _గోని గృ్భ,నా,ప, 

Xరిక్ల 

వృక్షసూచి (శె). 

ఊఉ ; గరక, గరిక, గరికె, గరెక్క 

గెరిక, గారికి మ. కరుకు క. కరికె; 

తె. గరికె డి.ఇ.డి. 1178, 

గరిక మొక్క-ల 

భూ, గరిక 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

వృక్షసూచి (న. 

గరిక మొక్క బహు, కుద్వి.వి. 

గరిక 

చూ. గరికి 

వృక్షనూచి (తె_.శా.సా. 

“గరికె మాడచి యనుకౌంత 

యొక ర్తె_-- (పల్నా. పు. 448; పం, 

2608). 

గవర రాజు 

చూ. గొరరాజు 

వ్యకి నామం (సం). 

గవర_ గృ.నా?పూ, ప్రీ.నా గౌరి 

పార్వతి. ?౬గౌర_ వర కుడు, 

చూ, _రాజు గృ.నా,ప, 

గవి ఎనీడి 

రూ, గవిర్నీడి 

వ్యక్తినామం (సం). 

గవిరి_ గృ.నా.పూ. అగౌరి. విచూ, 

గవరరాజు. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

చూ. సీడి గృ.నా.ప, 

గవిర్నీ డి 

చూ. గవిరిసీడి 

వ్యక్తినామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

౫ వుర 

రూ. గొర, గొరా 

వృ తిసూచి (రా.స.). 
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వ రకుడు. బేహారి. 
ఇంటిపేరు. 

గౌడవారిలో 

గవంరాజు 

వ్యకినామం (స). 

గవ్వ- గృ.నా.పూ. 2 6 గవర, 

చూ. _రాజు గృ.నా హ్ 

గవ్వల 

పౌరుషనామం (తె. 

గవ్వ బహు.కు బొప. ఒక రకమైన 

శంఖం. 

(స 
గాజుల 

ధూ. గాజులోళ్లు 

ఆభరణసూచి (తె.రా.స.సాం. 

గాజు బహు.కు ద్వి.వి. హస్తభూషణం, 

ఒక రకమైన మన్ను. సం. కాచ_; క. 
గాజు. గాజు మట్టితో వలయాకారంలో 

చేయబడి చేతికి ఆలంకరించుకునే 

ఆభరణం. గాజులు తయారు చేసేవారి 

కీది ఇంటిపేరు కావచ్చు. బలిజ కాపు 

వారిలో ఒక తెగ. (సి.టి.యస్.ఐ. 1). 

““.. సకల లోకోపకారంబుగావున 

గాజుల నంశపయః  పొరావార__”” 

మను. గాజు. ఆశ్వాగ.. “--గాజుల 

వారలును మరి కనకంబువారు __” 

(పల్నా. పృ. 680: పం. 192). 

గాజులోళు 
య 

6 గాజులవాళు 
గ 
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చూ. గాజుల 

ఆభరణసూచి (రా. 

గాడి 

శకటసూచి (స.). 

గాటం, బండి, రధవిశేషం. హరిజను 

లలో ఇంటిపేరు. 

గాది 

చూ. గాదె 

వ సునూచి (శాం 

“(ఎ గాది లక్మీనరసింహ_--” శా. 
1404. (టి.యం.పి 11; ప్ప. 1060; 

నెం. 76). 

గాదిరాజు 

రూ. గాధిరాజు 

వ్య క్తినామం (స. 

గాది _గృనా.పూ. ?చ గద్దె. ఆర్వేల 

నియోగి (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

గాదుభ ట్ల 

ఫ్య కినామం (తె. 

చూ. _రాజు గృ.నా.వ. 

గాదు _గృ.నా.పూ. 24 

(బాహ్మణలలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -భట్ల గృంనా.ప, 

గాదె 

రూ. గాది 

వ సునూచి (తె.రా.న.). 

ఇంటిబయట ధాన్యం పోయడానికి 
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రాతితోగాని, మట్టితోగాని ఏర్పరచిన 
ఏర్పాటు, వెదురు మొదలై న వాటితో 
కూడా అల్లి ధాన్యం నిల్వచేసారు. ఊ; 

గాది, పర్యా. గుమ్మి. సం. గంజ.. 

కమ్మ, (బాహ్మణ, రెడ్డి కులాల్లో ఇంటి 

పేరు. 

గాథావ్హుల 

వ్యకినామం (తె). 

గాధా- గృనా.పూ, ? 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ, _వయుల గృ.నా.ప. 

గా ధిరాజు 

చూ. గాదిరాజు 

వ్యకి నామం (స. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

గానాల 

సంగీతసూచి (న. 

గానం బహు.కుద్వి.వి. పాట, ధ్వని, 

స్తుతి. 

గెబు 

వస్తు సూచి (న.). 

మూతివెడల్సుగా గల పెద్దపౌ త్ర, 

కొప్పెర. మాలి. వీరు నిల్వవుంచడానికి 

ఇంట్లో ఏర్పాటుచేసుకున్న రాతి లేక 

సిమ్మెంటుతో చేసిన నిర్మాణం. 

గామినేని 

గృహనామ వివరణ పటిక 
a] 

గామి_ గృ్భ.నా.పూ. ?€కామినేని. 
కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _నేని గృంనా.పం 

గాయ[తి 

పొభుషనామం (తె. 

ద్విజులు సంధ్యోపాసనలో జపించే 

షడక్షరీ మంత్రం. “గాయం తంతాయతశే 

యస్మాద్దాయ త్రీ తేనకధ్య'తే.“ గానం 

చేసేవాడిని అంపే మననం చేసేవాడిని 

రక్షించేది కనుక గాయ్యతి అనబడు 

తుంది. ఈమం|తం (వాహ్మణులకు 

ఉపనయన సమయంలో గురువులచేత 

ఉప దేశింపబడడంచేత దీనికి గురుమం త్ర 
మనీ, (బహ్మోపదేశమనసీ పేరు. 

ne) 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

గార 

వృక్షనూచి (సృ. 

ఇంగుదీ చెట్టు. ?గోడకు పూత పూయ 

డానికీ ఇసుక చేర్చి దంచిన సున్నం, 

మరక, 

గాడింటి 

నివానసలసూచి (రా. 
యు 

గార_ గృ. నా. పూ; వి. చూ. గార, 

గారతోకట్టిన ఇంటిలో నివసించేవారని 

ఆరం. చూ. _ఇంటి. గృ.నా,ప. 
@ 

గార 

రూ గార 
య 

ఆహారపదార సూచీ (తెలం 
ఛి 

6 ఘారి_. వడ, 
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గార 
య 

చూ. గారె 

అహార పదార సూచి (తె. 
యు 

< గారేల. గారె బహ్ముకు. ద్వి+పి, 

య 

గాల 

? చూ. గాలం. 

వృత్తి పరికరసూచి (శాం. 

మ గాల ముద్దన బోయండు __” 

శా. 1289. (టి.యం.పి, 11; పు. 782; 

నెం. 888). 

గాలం 

తూ. గాల 

నృ త్రిపరికర సూచి. 

చగాలము, చేపలు పట్టడానికి ఉక్కు- 

కమ్మీతో వంకరగా చేసిన సాధనం. 

యాదవులలో ఇంటిపేరు. సం. గాలమ్: 

క. గాళ; తు. గాళ. 

గాలి 

పంచభూత భేదం (తెరా), 

తం గాలి; త. కాల్; తు. గాలి. 

డి.యి.డి. 1258. వాయువు. నిందార్భంలో 

కూడ ఉపయోగిసారు. 

గె 
గిడుగు 

వ సుసంబంధనూచి (తె). 

కామలేని గొడుగు. వి.చూ. గొడుగు. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 
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గిండీ 

వ స్తుసూచి (శా. 

సన్నని మెడగల పాత, చెంబు, 

సం. కుండీ_; క, గిండి; త. గిండి. 

“__ శ్రీకృష్ణదేవమహరాయల గిండి 
బసవరాయ...” (టి.టి.డి.యి.యస్ 111; 

పు. 163; నెం. 88.) 

గ్ 
కొలమాననూచి (రా. 

సోలలో నాల్లో భాగం. 

కొడవలి. వా. 

చిన్న 

గిరి 

పర్యతసూచి (రా.). 

కొండ. కొందరు సన్యాసులు తమ 

పేర్ల చివర “గిరి” తగిలించుకుంటున్న 
బిరుదు. సూ.ని;ఊదా. ఆనందగిరి, 

గిరిజన 

తెగసూచి (తె). 

పర్వత (ప్రాంతంలో నివసించే జాతి. 

గిరీరాజు 

రూ. గిరాజు 

వ్య క్తి నామం (స. ) 

గిరి_ గృనా.పూ, పర్వతసూచి. వి.చూ, 
గిరి. చూ. _రాజు గృంనా,పః 

గి(రాజు 

చూ. గిరిరాజు 

న్య క్రి నామం (న) 
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గిరి __ రాజు. (బాహ్మణులలో ఇంటి 

“పీరు. 

గ్గు 
గు గిలరి 

౧ 

రూ. గుగ్గిలము 

వృక్షసూచి (సం). 

గుగిలపు చెటు. నిర్మాణ (ద్రవ్యంగా 
* అ 

పనికి వచ్చే గటి కలప నిచ్చే పెద 
యు య 

చెట్లు. దీనిని “దూదుమర” అని కూడ 

పిలుసారు. మా.వృ.ప. IV. ? గుగ్గిలపు 

చెటు బంక. సం. గుగుల._; క, గుగిళ; 
ళు a (a 

త.మ.క, కుంగిలయం. 

గు గ్గీలము 

చూ. గుగ్గిలం 

వృకసూచి (సా). 

“వైశ్య సంఘంబునంజాల కీర్తి 

గన్నారు గుగ్గిలము వారు... (కన్యకా. 

ప్త. 4). 

సళ్ల 
ఆహార పదార్థ సూచి (ను. 

గుగిళ్లుకు ద్వి.పి. ఉడికించిన ఉలవలు, 
గగ 

అలసంద మొదలైన ధాన్యం. క. గుగ్గరి, 

గుగి; తు. గుగ్గురి. డి.ఇ.డి. 1860. 

గుజరాలి 

దేశ లేక భాషాసూచి (తె, 

శపం_ ఘూర్ణర- మఘూర్జర దేశానికి 

చెందినవారు. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రు 

గుజల 
జా 
చూ. గుజ్జు 

పొరుషనామం (శాస్ర. 

రెడ్డ లో ఇంటిపేరు. “__గుజ్జల ఓబల 

రెడ్డి.” శా. 1216 (టి.యమ్.పి, ip 

పు, 585; నం. 251). 

గజ్జి 
రూ. గుజల్క గుజుల 

జ e 

పౌరుషనామం (న. 

ఒగుజు. పొటివాడు పొటికొయ్య, 
జ వ థు 

గుంజ. (ప్రా. కుజో_; సం. కుబ_; కు 
జి జ 

గుజ్జొ, 2ఇగుంజ 

గుడుల 
జ 

చూ, గుజ్జ 

పొరుషనామం (తెరా ) 

గుజు బహు, కు. ద్వి. వి రెడలో 
జ aa) 

ఇంటిపేరు. 

గుంజ 

లూ గుంజొ 

గృహసంబంధనూచి (తస). 

క. గుంజి: _సంభం, 2 గురిజి | 

గురివెంద్క, తపెట, అవ్యక్త మధుర 

ధ్వని. నూ. ని. వడ్జెరలలో ఇంటిపేరు, 

గ్రుం౦జా 

దూ. గుంజ 

గృహసంబంధనూచి (స). 

గుడీ 

దేవతాసంబంధసూచి (నృ. 
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దేవాలయం. జోగివారి గృహనామమని 

(సి.టి.ఎస్.ఐ- ఏక.గుడి; త.కుటి, మ. 
కుటి; తు. గుడి; కొ. కుడి, పరి. గుడి; 
సం. కుటి. డి.ఇ.డి. 1879 | 

గుడి"దే వేరి 

వృ తిసూచి (తె. 

4ఇగుడిసాని. దేవదాసి. దేవాలమంలో 

ఆటపాటలు జరిపే స్త్రీ. 

గటడ్సె 

గృహసూచి, (తె-రా.స,). 

స్తంభాలు, గోడలు మొదలైనవి 

లేకుండా గడ్డితో ఏర్పాటు చేసుకున్న 

చిన్న ఇల్లు. కమ్మ, కాప్ప, బోయ, హారి 

జనులలో ఇంటిపేరు. మ. కు"; త. 

కుడిసె ; క, గుడిసిలు. డి.ఇ.డి. 1870. 

గుడల 
G 
వస్ర్రనూచి (తె. 

గుడ్డ ఐహు. కు, ద్వి. వి. వస్త్రం. 

క. గుడె;త. కుచె, 
టె వ్ 

గుడి 
G 
ఆంగ వె కల్యసూచి (తె.రా.స.). 

గుడు, అంధత్వం. అంధుడు" 

ఆంధురాలు. క. కురుడు, కుడ్డు; త, 

కురుడన్, కురుటు; త. కురుడుు మ. 

కురుటు (డ.ఇ.డి. 1487). 

గుడ్ల 
పొరుషనామం (తె.రా.స.). 

37) 

బి $9 

గుడ్డు బహు. కు. ద్వి. వి. గుడ్డు. 

కనుగుక్తు పక్షిగుడు. ?€గుడ బహూ, 
a (a G 

కు. ద్యి.వి. వస్త్రం. గుద్దల. 

గుంట 

రూ. గుంబ్ల 

జలనూచి (సృ. 

చిన్న గొయ్యి? గుంత. నీరు నిలిచే 

పల్లం. సం. కుండమ్; క. కుంటు; త. 

కుంటం. విశాఖజిల్లాలో ఆడపిల్ల లను 

“గుంట” అంటారు. చూ. మా గుంటి 

సినిమాకెళ్ళింది. బోయలలొ ఒక తెగ. 

బావులను తవ్వడానికి నియమించబడిన 

వారిని అనంతపు5౦ జిల్లాలో గుంటలని 

పిలునావని (సిటి.యస్, ౨.11). 

గుంటక 

వృ త్రిపరికరసూచి (సం. 

దున్ని విత్తనాలను చల్లిన తరువాత 
నేలను సవరించే సాధనరి. గుంట, 

క. కుంట. కాపులలో ఇంటిపేరు. 

గుంటి 

చేనిభాగం. దున్నడం మొదలై నవానికీ 

ఎర్చర చిన భూభాగం. 

గుంట 
య 

చూ. గుంట 

జలనూచి (తె. 
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గుంట బహు. కు, ద్వి, వి. బోయ 

లలో ఇంటిపేరు. 

గుండ 

వ్యక్తినామం (శాల. 

ఉగుండడు. బంటు, దాసు. కన్నడంలో 

ఎక్కువగా కన్పించే వ్యకినామం. క. 

గుండ; మ. కుజ. “గుండ రత్న 

భూషణ.” (టి.ఎం,పి. 11; పు. 717; 

నెం. 48 ప్తె. 

గుండ పశేని 

రూ. గుండప్పనీడి 

వ్య క్తినామం (రాసు. 

గుండప-_ గృ. నా. పూ. గుండప్ప. 

గుండ _,_అస్బ. వి-చూ. గుండ. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _ నేని గ్భ. నా. సం 

గుండ ప్రుసీడి 

చూ. గుండపనేని 

వ్యక్తీనామం (న్ఫ్ర. 

గుండా 

రూ. గుండాలు గూండా. 

పఠ్యాకమసూచి (న. 

ధీరుడు. (వాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

గుంజాబత్తుల 

వ్యక్రినామం (శె.. 
గుండా... గృ. నా. పూ. వ్య, నౌ 

కగుండయం- వి. చూ, గుం డ్రాజు, 

చూ -దిత్తలి గృంవా,స, 

గృహనామ వివరణ పట్టీక 

గుండాల 

చూ. గుండా 

పరాక్రమసూచి (రా). 

గుండా బహు, కు. ద్వి.వి. గుండాల: 

సం. ప్రీ. ఒక విధమైన గడ్డిదుబ్బు. 
సూ. ని. కమ్మవారిలో, |బాహ్మణుభలో 

ఇంటిపేరు. 

గుండా వరుల 

వ్యక్తినామం (తె.). 
గుండా. గృ.నా.పూ. వ్య.న్యా గుండ 

అ. వి. చూ, గుండ్రాజు. [బాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. చూ. -వయుల గృ్భ.నా.ప, 

గుండు 

రూ. గుండ్ల 

శిలాసూచి (తెస.సాం. 

గుండనిరాయి, బోడితల, (బాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. త. కుంటు; క.గుండ, 

గుండు; కొలా. గుండ్నాయి, డి. ఇ. డీ. 

1814, “__అతనికులజు లెల్ల రు నాగ స్త 

గోతులై రి గుండువారని గృహనామ 
ముండెవారికి_..” శ్రీరా. చం. 122) 

“__శ్రీమదుండు వంశ పయోవారా 
శిత...” (పైది; ఆశ్వా.గ. పు, 141). 

గుండెగోని 

న్యక్తి నామం (తె. 

గుండే. గ్భ. నొ. పూ, వ్య, నొ. 

6గురిడీయ. వి-చూ, గుండ్రాజుం 

చూ, ఎగోని గ్యనా.వ. 
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గుండెబోని 

చూ. గుండెబోయిన 

వ్యక్తినామం (శాం). 

“వీరిదేమద్దై కుంటకడన గుండెటోని 

వారి మావిండితోట__” శా. 1156 

(తెలం. శా. 1; పు. 69; పం. 1011). 

గుండెబోయిన 

రూ. గుండెబోని 

. వ్యకినామం (తస. 

గుండె_ గృ. నా. పూ, 

వి. చూ. గుం|డ్రాజు. 

చూ. _బోయిన గృ.నా.ప. 

*గుండ. 

గుండోజి 

వ్యక్తినామం (తె). 

గుండ_ గృంనా.పూ. వ్య.నా. వి.చూ. 

గుం|డాజా, చూ_ ఓజి గృ.నౌ.వ. 

గుండ 

ఆకార సూచి (సం. 

ఇగుండం. ఆంత్య వర్ణానికి లోపం 

రాగా మిగిలిన రూపం. వృక్షవిశేషమని 
అల్ల 

సూ. ని. 

గుం డాజు 

వ్యక్తినామం (స. 

గుండ_ గృ. నా. పూ; వ్య. నా. 
గుండడు, సేవకుడు. చూ. గుండ. 

తెలుగులోకూడ గుండమ్మ, గుండయ్య 
వ్య క్రినామాలు కన్ని స్తున్నాయి, ఆర్వేల 

291 

నియోగి (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గ్భ.నా.ప. 

గుండ్ల 

చూ. గుండు 

శిలొసూచి (తె). 

గుండు బహు. కు ద్వి.వి. 

గుత్త 
రూ, గురూ 

సంఘటనసూచి (రాస. 

ఫలితాన్నిచ్చే భూమి మొదలై నవాటిని 

ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించడం కోసం 

దాని యజమానికి కొంత ధనాన్నిచ్చి 

అనుభ వించడానిక్ తెచ్చుకోవడం. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. క. గు_త్తె, గు త్తిగె; 

త. కుత్తగై. (గామవృత్తు ల వారికీ 

కళ్ళంలో మామూలుగా యిచ్చే ధాన్య 

భాగం. మాం. వృ. ప. పర్యా. అదును; 

కట్టడి, గుత్త, 

గుల 
Eo) 

సంఘటనసూచి (తె.స.). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

గుతుల 
ee 2 | 

సమూహసూచి (స. 

గుత్తి బహు. కు ద్వి.వి. పూలు, పండ్లు 

పూనలు మొదలైన వాటి సమూహం. 

గనం. గుచ్చ_; (పా, గుత్తీ కగుత్తు; 

త, కొతు, 
టి 
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గుడ 

రూ. గుడే 

ఆయుధనూచి (స. 

గద్క ముద్గరం. కమ్మవారిలో ఇంటి 

చేరు. సం. గదా; క. గుదిగె. 

గుడే 

చూ, గుదె 

అయుధసూచి (రాసు. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

గుదంటి 
ది 

వృ త్రిపరికర సూచి (స. 

గుదలి కి బొవ. ?చగుద్లలి. చెటు వేళ్ళు 
టి a) రు 

మొదలై నివి సెకలించే సాధనం, కె ద్దాల౦. 

సం కుదాః_; క. గుదలి; తు. గుదలి, 
ఢా స యణ 

గున్నల 

జంతుసూచి (తె). 

గున్న బహు. కుది. వి. పంది, 

ఏనుగు మొదలైన వాటి పిల్ల, పొట్టి. 

సం, కుణక.; క. గున్న. 

గుమ్ముడప్ప 

వ్యకి నామం (శా). 

గుమ్మడి- గ్భ. నా. హూ. వృక్షసూచి, 

విచూ. గుమ్మడి. “_._గుమ్మడస్ప 

రాఘవప్ప నాయనింగారు..._” శా.1464 

టియం.పి. 11; పు, 1060; నెం. 75). 

చూ. _అప్ప గృ.నా.ప. 

గుమ్ముడి 
వృక్షసూచి (తె.రా.స్స. 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

గుమ్మడి చెట్టు. కమ్మవారిలోను,చాకలి 
కులంలోను ఇంటిపేరు. వృ.నా. ౧౦౫1 

bita maxima. సం. కూష్మాండ, 

తు. కుంబుడ; త. కుంపళమ్; మ కుంప 

భమ్. డి.ఇ.డి. 1455. ఈ ఇంటి పేరుగల 

చాకభివారు ఈ సండును సేద్యం చేయ 

రసీ, దీనిని తినరని సి. టి. యస్, ఐ. 

పేర్కొంది. కాని ఇలాంటి ఆచారం 

ఇప్పుడు కన్నించదు, 

గమ కాజు 

న్య క్రినామం (సం. 

గుమ్మ_ గృంనా,పూ.? ఆర్వేల నియోగి 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ-నా.పం 

గురప్పగారి 

వ్య క్తినా మం (రా.). 

గురప్ప_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. చగుర 

వవ. గురవమ్మ, గురవయ్య, గురవా 

రెడ్డి మొదలై నవి ఇలాంటి వ్యక్తి 

నామాలే. చూ. _గారి గృ.నా.ప. 

గురాల 

జంతుసూచి (సాం. 

గురం బహు, కు ద్యి.వి. వి. చూ. 

గుర్రం “_-్రీమద్దురాలాన్వయమున 

బుట్టి..." (దర్శనం. 1. 64). “సిద్ధ 

దానాలు ధరంజేయువారు గురాలవారు._” 

(పైది, 1-68). 

గురి కాని 

పొరుషనామం (రా.): 
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చగుటీకాడు. గుటీ._కాడు. లక్ష్యం 

తప్పకుండా కో పీవాడు, 

గు(రవుశాల 

స్టలసూచి (స. 

గుర్రము. శాల ; గు రాలను కేసే 

చావిడి, 

గ్మురం 

రూ. గురాల 

జంతునూచి (కె.రా.న.). 

త, కుతిరై; మ. కుతిర; కొ. కుదిర్; 

క. కుదిరే, కుదుర్కె కుదరె; తె. కుదిర, 

కుదరము; గురము; కోలా. గురమ్ 

డి.ఇ.డి. 1428. కమ్మ, గొల్ల. చెంచు, 

పద్మసాలి, మాల కులాలలో ఇంటిపేరు, 

గుర మోళ్ళు 

పొరుషనామం (తె). 

గురం_ గృ. నా. పూ; జంతుసూచి, 

వి,చూ. గృురం. చూ. _ఓళ్లు గృు.నా.పం 

గు రాల 

చూ. గురం 

జంతుసూచి (తె.రా.స.సా). 

గుర్రం బహు. కు, ద్వి వి, 

గులాం 

పొరుషనామం (తె). 

పా. గులాం; హిం. ఘలాం; క, 

గులామ్; తు. గులామె బానిస. 

దాసుడు 

$$ 

గుల 
cn 

ఫౌరుషనామం (శాం 

నత్తగుల్ల, కప్పచిప్ప, కు దశంఖం; 

బోలు. చసం. తల్ల క. 2దగుళ్ళ. గుడి 

బహు. కు. ద్వి.వి.; ?ఉగుండు బహు. 

కు ద్వివి. “__గుల్ల నాగస్పనాయుడు.__” 

శా 1444 (టి.యం.షి. I. ప్ప, 612; 

నం, 489). 

గుళ్ళ 

చూ. గుండు 

శిలాసూచి (శా. 

?6గుండు బహు. కు ద్వి.వి. 24 గుళ్ల. 

గుడి బహు. కు ద్వి.వి. దేవాలయం. 

“పితివీరాజ్యంబు సేయు కుభ్లుమడు వేళు 

వాన్లు (గా) గుళ్ళకాడమ్మ (శ్రీ మెద్ది_” 

8256 A. D. (ఇ. టి. ఐ. స్క, 62, 

నెం. 16). 

గుళ్ళపనేని 

వ్య క్రినామం (స. 

గుళ్ళప-_ గృ. నా, పూ. వ్య. నాం 

చగుళ్ళప్ప. చూ. _నేని గృంనా.ప, 

ల 

పక్షీసూచి (తె.రా.స.సాం. 

గువ్వ బహు. అ ద్వి. వి. పక్షీ, 

కపోతం. బోయలలో, ము త్తరాసులలో 

ఇంటి సేరు.“_..గుడి రాళ్ళను గటకున్న 
ట్ 

గువ్యల చెన్నా! (చాటుప. వ 148). 



గూ 
గూడల 

రూ, గూడా 

వ స్తుసూచి (కె. 

గూడ బహ, కు ద్యి.వి. పూలు పెట్టు 

కునే బుట్ట, సజ్జ; వానకు తలమీద వేసు 

కోవడానికి అల్లిన జమ్ముగూడ; నీటిని 
ముంచి పోయడానికి వెదురుబద్దలతో 

చేసిన సాధనం; వైష్ణవులు తిరుమణి 

పెళ్లై మొదలైన వన్నీ పెట్టుకొని 

చంకకు తగిలించుకునే లాటాకులబుట్ట; 

త్ర, కూనై , కూటు, మ. కూట; త. 

గూడె; క, గూడ, గూడే; గోం. గూల. 

డి.ఇ.డి. 1664. 

గూడా 

చూ గూడల 

వ స్తుసూచి (న). 

గూడెపు 

చూ. గూడెం 

నివాస స్థలసూచి (కెఎ. 

గూండా 

చూ. గుండా 

పరాకమ సూచి (తె. 

గూన 

వ స్తుసూచి (వ) 

'పద్దకుండ. అద్దకం వేయడానికి ఉప 

యోగీంచే వెడ్డకోండను గూనఆంటారు, 
వెళలమలలో ఒక తెగ సి,ట్యస్-.ఐ. 

గృహనామ వితరణ పట్టిక 

గూని 

అంగవె కల్యసూచి (తె. 

ఎగూను. వీపమీద వంపు గలవాడు, 

గూను కలవాడు. క. గూను; త, కూన్; 

తు. గూను; మ, కూన్, డి. ఇ,డి,1606 

గూాబి 

తూ. గూబల 

పక్షిసూచి (తె). 

(పొ, మూగ, ఘూవ; గనం. మూక 

క. గూబె ; గుడ్డగూబ. 

గూబల 

చూ. గూబ 

పక్షిసూచి (రా). 

గూబ బహు. క్షు ద్వి.వి. 

౧ 
గెడ్డ 

Gs 

భూసూచి (న). 
మటి సెల, ఏటిఒడు, గెడ ఆనివాడుక. 

వ ae) G a ' 

రూ. గడ్డ. సం. గండం--; కు గడ్డ; 

త, కటి. 
(>) 

చేజెల 

జంతుసూచి (సృ. 

గేదె బహో. కు ద్వొ.వి. పర్యా. చూ. 

బీజ, బొంతక్ సవరలలో గృహసామ 

మని సి.టి.యస్.ఐ. 1. 



రెండవ భాగం 

న్ 
గ్ట్టాల 

న _నుసూచి (న). 

గొట్టము బహు. కు ద్వి.వి. వెదురు 

మొదలై నవాని క్రోవి. ర్ం గొట్ట. 

న 
రూ, గ్ సై 

సృతసూచి (తె. 

వృక్షవిశేషం. శ.ర. ఒక దినుసుగడ్డ, 
నమ్మ దుంపబచెట్టు. 

న 
చూ. గొట్టి 

వృక్షసూచి (తె). 

'ఘోటజటి వృతం. సూ,వి; శర. 

గొడుగు 

వృ త్తిసూచి (తె.స,సా.), 

ఛత్రం, ఆతప త్రం. దేవుని ఉశరేగింపు 

ఉత్సవంలో పల్ల కీవెంట గొడుగు సట్టు 

కొని నఢిచేవారు. రాజుగారికి గొడుగు 

పట్టుకొని నిలఖడేవారు గనుక వారికిది 

గృవానామం అయింది. గొడుగు పట్ట 

డమే వీరినృ త్తి. క. కోడె, త. కుదై; 

మ. కుట. డి.ఇ-డీ. 1886. “గొడుగు 

మోగాయ._..” (పల్నా. పు, 88. సం. 

62). గొడుగు భూమానాయుడు 1628 

(పాంతంలో వాడు, ఇతడు (శ్రీకృష్ణదేవ 

రాయలకు స్వేత ఛత్రంవ'పే ఉద్యోగి. 

భూమే పల్లిని ఏీకభోగ సర్యమావృంగా 

యిచ్చి పేరొందాడు. 
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నొడటి 
డే 

రూ. గొడళ్ళ 
G 

వృ త్రివరికరసూచి (సాం). 

గొడ్డలికీ జౌవ. చెట్టు నరికే సాధనం, 

గొడ్డలి. సం. కుఠార_; 5. కొడలి; తు. 

కొడరి, కుడరి; మ, కోటలి; కోలా. 

గొల్లి. డి.ఇ.డి.యస్. 1702. ““గొడ్డటి 

వారును గోవిందువారు.....” (పల్నా, వు. 

580; పం. 108). 

గొడ్డళ్ళ 
Gs 

చూ. గొడ్డటి 

వృ త్రిపరికరసూచి (తె. 

గొడలి బహు. కు. ద్వి.ఏి. 
GG 

గొడ్ల 
జంతుసూచి (రా.స.). 

గొడ్డు బహు. కు ద్వి-వి. సశువు. 

ఆవు, ఎద్దు మొదలై నవి. 

గొండ్రాళ్ళ 

నృత్యసూచి (స). 

గొండి = గృ.నా.పూ; ఆేట్క నాట్యం. 

నాట్యంచే సే వారని అర్హం. _ఆళ్ళ 

వాళ్ళ చవాణ్ళు_ అ. వారు బహు, 

గాంతి 

వ్య క్రీనామం (స). 

కుంతి, పాండురాజు పెద్ద భార్య, నం. 

కుంతీ_:; క. కొంతి ?చగొంతేను, 

గొంతి.! అమ : (గ్రామదేవత, 
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నొంది 

సలసూచి (స.). 
థి 

కొండ యొక్క. చిన్నమరుగు చోటు; 

మూల, చిన్న సందు. 

గర 
జ 
పౌరుషనామం (సం). 

?6గొరిజ ; డేరా. 

26గొర్హ : కౌలితోవ. 

గె 

జంతుసూచి (రాసు. 

గొ, గొల్లీయ. కొపులలోఇంటి పేరు. 
త. కొలీ; మ. కోలీ; క్ర, తుణీ; తె. 
గొట్జె. డి. ఇ.డి. 1799 

గొ _రెజాచ్చు 

జంతుసంబంధసూచి (కె.న.). 

గొరైె_ గృ.నా,పూ; వి.చూ. గొ. 
గొ వెం[టుకలు. గొ 3 బొచ్చుతో 
వ్యాపారం చేయడ మో, వాటిని ఎగుమతి 
చేయడమో చేసీవారు. 

గొ(రెల 

తూ. గొర్ల 

, జంతునూచి (రాస). 

గొర్రె బహు, క్ష, ద్విం వీ చూ 
గొరె. కమ్మ, కొప్పు, గొల్లి కులాలలో 
ఇంటి పేరు. 

ఖో 
చూ, గొరెల 

జంతుసూచి (న.). 

గృహనామ వివరణ పట్టీక 

గొలుసు 

రూ, గొలుసుల 

పౌరుషనామం తె.స్ర. 
మెడలో వేసుకునే హారం; ఏనుగు 

మొదలై నవాటి కౌళ్ళకు క్త సం కెళ్ళ; 
శికొర్లుని చేతికివేసే నం కెల, క. గొలుసు; 
త. గొలుసు తు. గొణసు. డీ. ఇ. డి. 

1705. 

పౌరుషనామం (తె. 
గొలుసు బహు. క్ర ద్వి .వి, 

గొల్ల 
రూ. గొల్లోద్ళ 
కులసూచి (తే.రా.శా.స, J 

పళువులను మేపి పాలు, నెయ్యి 
అమ్మి జీవించే జాతి. (పొ_ గోఆలా; 
సం. గోపాల_; క్ర, గొల్ల. “__ఇందుల 
గొల్ల భీవయ భోయుని కొడుక.” 
1078 A.D. (ఇ. టి. ఐ. పు. 130; 
పం. 7). “కంటికి ఇందుల గొల్ల భీమయ బోయని__” పైది; పు 140; 
పం. రి. తెలుగువారిలో ఎక్కువగా 
(గ్రామాల్లో నివసించే కలం యిదేనని 
స్టూవర్స్ అంటారు, కృష్ణుడు వీరి మూల 
పురుషుడని బెప్పుకుంటాతు, గొల్ల వాళ్ళ 
పేరుమీదగ నే గోల్కొండ ఏర్పడిందట. 
ఊరు గ్ొల్తి ల్కు కాడు గొల్ల లని రెండు 
రకాలు. సి.టి.యస్.ఐ. I. 284. 



శేండవ భాగం 

గొల్లోళ్ళ 

చూ. గొల 
కటి. 

తులనూచి (తే.రా.). 

ఉగొలవాళ్లు. గొ ల్లవాడుకు బహాంవచన 

రూపం. 

న 
గోకరాజు 

వ్యక్తినామం (న. 

గోక_ గృనా.పూ.? చగొంక_ కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

గోగిన 

చూ. గోగినేని 

వ్యక్తినామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

నోగినేడి 

చూ. గోగినేని 

వ్య_క్రీనామం (నం). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

సోగి నేని 

రూ. గోగిన, గోగినేడి 

వ్య _క్రీనామం (సృ. 

గోగి_ గృ-నా. పూం వ్యనా, చగోగు 

లమ్మ. గోగులు + అమ్మ, ఒకానొక 

దేవత. సూ.ని. “__దక్షవాటిక పళ్చిమ 
ద్వార భూమి, బతి వసించునుసర్వాంగ 

38] 

2f' 

రమ్యయగుచు ___కోమలా ర్రేందుధరు 
కొమ్మ గోంగుల క్రై (భీమ. | 88). 

ఆని పేర్కొానడంవలన ఈ గోగులమ్మ 

పార్వతీ వేవేనని తెలు స్తుంది. కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు, 

గోగిరెడ్డి 

వ్యక్తినామం (న). 

గోగి _ గృ్భ.నా.పూ; స్ప. నొ. వి. చూ 

గోగినేని. చూ _రెడ్డి గృ.నా.ప, 

గోగుల 

వృక్షసూచి (రా. 

న.)నా. Hibiscus Cannab nis, 

గోగు బహు. కు ద్వి. వి. క. గోగి. 

నోంగూల 

వ్యక్తినామం (శాం). 

ప్రీ దేవతాసూచి ?6గోంగులవ్మ. 
(గామ దేవత. వి.చూ. గోగినేని. 

*_-గోంగూల పోచినాయిండు.__” 

శా. 1210. (టి. యం. ప.11; పు.802; 

నం. 497). 

గోడ 

రూ. గోడల 

గృహసంబంధసూచి (కె. 

సం. కుడ్యమ్; క. గోడె. 

గోడల 

చూ. గోడ 
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గృహసంబంధనూచి (తె. 

గోడ. బహు. కు ద్వి. స 

గోడె 
జంతుసూచి (సాం. 

2 గోడా. గుజ్జం, 6హిం. ఘోడా; 

సం. ఘోట._. “__అద్భుత పడుదాత 

గోడెకుల పూజ్యానకిచ్చు__” (సత్యభా. 

ప్కు 2; పం. 8). ““_-రాయిడగు 

(శ్రీ గోడె జగ్గరాయుడలరు.__” (పైది; 

పృ రీ; పం, 18). 

గోదా 

వ్య కినామం (స. 

దేవతాసూచి. 1. గోదావరి; 2. గోదా 

దేవి, శూడికొడు త్త నాచ్చియార్. ఈమె 

వైష్ణవులు పూబించే దేవత. 

గోన 

జంతుసూచి (శాం). 

*జంతుసూచి. గో సమూహం. 

76€ళూ. కోన. *__శీ గోనవంశ 

మహనీయ...” శా, 1181 (తెలం. 

₹. ౬ పు. 64; పం. 26-86) 

“గీ గోనకుల దుగ్గాబికాత__” 

(పైది, పు. 67; వం. కి. 

గోనె 
నస్తుసూచి (శె.న,). 

ధాన్యం మొదలై నవి నింవడానికి జనప 

నారతో చేసిన సంచి. (పా. గోణిం; 

నం. గోజీ. త, కోణి. హరిజనులలో 

గృహనామ వివరణ పటీక 
టి 

ఇంటిపేరు. 

గోనెవారి 

పొరుషనామం (తె. 

గోనెవారుకు బొప. గోనెలు తయారు 
చేసేవారో ఆమ్మెవారో కావచ్చు, 

గో నెజ గృ. నా. పూ; విచూ. గోనె, 

చూ వారి గృ.నా,ప. 

గోపనగోని 
వ్యకినామం( తె. 

గోవన_ గృ. నొ. పూ. గోపన్న, 

గోప్ప - అన్న, గోప గోపుడు, గొల్ల 

వాడు. _అన_వి,చూ. _అన్న.గ్భ,నా,ప, 

చూ, _గోని గృ.నా,ప, 

గోపనజోయిన 

వ్య క్రినామం (న, 

గోపన_ గృ.నా.పూ; ప్ప, నా, వి.చూ, 

గోపనగోని. చూ. _బోయిన గృ,నా,ప, 

గోపరాజు 

వ్య కినామం (తె. రా-న.సాం. 

గోప_ గృ.నా.పూ; పు.నా. కులసూచ్చి; 
ఉగోపుడు; గొల్ల వాడ. "గవహాఆ 
వేళ గోపరాజు రామన గోలకొండ 
(పభువుచేత__" (ఆం. గ్రా.పు.17). 

“గోపరాజాన్వయోమా తోరా 
మాభ్యో_._” (చాటువ. ప్త, 82), 

గోపాజోన్యుల 

న్య కి నామం (స). 
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గోపా గృ.నా.పూ; వ్య.నా. వి.చూ. శగోపిగెనిః కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

గోపనగోని. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 
గోపిసిడి 

చూ. _జోసుల గృ.నా.ప. 
“rr రూ. గోపిన 

గోవాలభ ట్ల వ్య క్రినామం (రా). 

న్య_క్రీనామం (తె). గోపి_ గృ నా. పూః వి. చూ. గోపి. 

గోపాల. గృ,నా.పూ. పు.నా. సం, కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

గోనాల_ గోపాలుడు, కృష్ణుడు. గోవు చూ. _నీడి గృ.నా.ప. 

లను కాచేవాడు. (బాహ్మణులలో ఇంటి 

"పేరు. చూ. _భట గృ-నా. ప. సల 
వ వ్య క్తి నామం (కె.న.). 

గోపాలం గోపి. గృంనా.పూ; ప్ప, నా. దేవతా 

వ్యక్తినామం (స. సూచి. వి.చూ. గోపి 

దేవతాసూచి. వి.చూ. గోపాలభట్ల . చూ. _సెట్టి గృంనా.వ. 

గోపావరుల గోపీనాథ 

వ్యక్తినామం (తె). రూ. గోపీనాధం, గోపీనాధువి 

గోపా_ గృ. నా, పూ; పు-నా. వ్యక్తినామం (స. 

వగోపాల, వి.చూ. గోపాలభట్ల. గోపీ_ గృ.నా.పూ. పు. నా. దేవతా 

(దాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 1. సూచి. వి.చూ. గోపి. గోపికలకునా ధుడు. 

arn కృష్ణుడు. చూ. _నాధ గృంనా.ప- 

వ్య క్రీనామం (న. గోపీనాధం 

ఆనర గోవు గో ము చూ. గోపీనాధ 

గోవ దేవి వ్యక్మినామం (తె. 

క బ్ 

ప్యకినామం (న. బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

గోసి. గృ.నా.ప్తూ సరి. గొల్ల ది. గోపీవాభుని 

వి చూ. గోపి, చూ. దీవి గృ.నా.ప, చూ. గోపీనాధ 

గోపిన న్యకినామం (సం). 

చూ. గోపినీడి గోవు 
న్యక్తినామం (స). పౌరుషనామం (తె.స.). 
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ఆకతాయి. తెలగలలో ఇంటిపేరు. 

గోమావగముల 

వ్య క్రినామం (తె.). 
గోమా.. గం నా. పూ.? (బాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _వరుల గృ. నా. ష, 

గోరంట 

పృకసూచి (తె. 

చగోరంటి, ఒకజా తిచెట్టు. దీని ఆకు 

నూరి స్త్రీలు చేతులకు, కాళ్ళకు పెట్టు 
కొని రాగవర్ణం వచ్చేలా చేసారు. 

సం కురంటక_; త. కోరంటమ్; 

క, గోరంటి; మ. కుటింటి. డి. ఇ. డి. 

15685. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

గోలి 

జంతుసూచి (రా.స, S 

ఉడుము. సాలీలలో ఇంటిపేరు. 

చగోలి : కూరాకు. సి.టి. ఎస్.ఐ. 

గ 
పౌరుషనామం (రా.స.సా.). 

గోరు బహు, కు ద్వి.వి. కాపులలో, 

మాదవులలో ఇంటి పేరు. (పొ. ఘోరు; 

క. ఉగిర్. ““__లయ 

"ల గోళ్ళ చిన్న శిమ్మతమాభవ__” 
చాటు ప. పు, 128). 

ఏం, ఖుర_; 

[వర్ధన 
వ్యక్తి నామం (తె.స.), 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట్ర 

సం. గోవర్గన.. : గోవులను వృద్ధి 

నొందించేవాడు. ?6గోవర్టనము. ఒకా 

నొక పర్వతం. 

గోవిందం 

న్యక్తినామం (తె). 

ఉగోవిందమ్మ. గోవిందు + అమ్మ. 

వి.చూ, గోవిందు, 

గోవి.దరాజుల 

వ 
గోవింద _ గృ, నా-పూ. దేవతా 

సూచి, సం. గోవింద_ గోవిందుడు, 

(శ్రీకృష్ణుడు. ఆర్వేల నియోగులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజుల గృృ-నా.ప. 

నోపంద వరుల 

వ్యక్తినామం (తె.సం). 

గోవింద_ గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి. 

వి.చూ, గోవిందరాజుల, (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ, _వయుల గ్భ.నా.ప. 

"విందు 

వ్యక్తి నామం (తె.స ) 

శసం, గోవింద. 

సూచి, శ్రీకృష్ణుడు. 

పూ. నో; దేవతా 

గోవుల 

జంతుసూచి (స). 

గోవు దిహు. కు. ద్వి. వి. పర్వా. 

చూ. ఆవృల. 



రెండవ భొగం 

గోసగి 

జాతిసూచి (శా). 

చపా, ఘోసగ= చనం,ఘోషక._. 

కడ జాతివాడు మాదిగ కులస్తుడు. 

““-థ్రీమ తుగోసగి ఈశ్వర దేవండు__” 
(తెలం. ఛా ఓ స. 94; పం. 2.8). 

గె 
గాండ 

గ 
రూ. గొని గొండి 

కులసూచి (కె,రా.). 

ఇగొడుల. గౌడు బహు. కు ద్వి. వి. 

సారాయమ్మువాడని సూ. ని; కల్లుగీచు 
వాడనీ శ.ర. కాప్పవారికీ ఇదిపట్టపు పేరు. 

గొడ అనేది కనడ వ్యవసాయ 

కుటుంబం. గొడఆనే (ద్రావిడ పదానికీ 

పర్వతం ఆని ఆరం, ఆవు అని అర్థం 

ఇచ్చే సంస్కృత పదం “గో” నుండి 

వచ్చిందని కొందరంటారు. బంగార, 

మలాలు సాలు హెమ్మన వీరికులంలోని 

ఇంటి పేర్లు. సి. టి. యస్. ఐ. 260. 

రాయలసీమ తెలంగాణాలలో ఈకల 

నామం గృహనామంగా కన్చిస్తుంది. 

గాతరాజు 

న్యక్షీనామం (న. 

గౌత_ గృ. నా. పూ; స్రీ, నా, దేవతా 

సూచి. దుర్గా చేవి. ఇ గౌతమి ; (ద్రోణుని 

భార్య, గౌతమీనని. ఆర్వేల నియోగి 
(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

భూ. _రోజు గ్భృ.నా.ప, 
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గాని 

కులసూచి (రా. 

(గామ దేవతలకు బలివ్వడానికి మేక 

పోతులను సరఫరా _చేసేవానికిచ్చే 
మాన్యాన్ని “గొనిమాన్యం” ఆని రాయల 

సీమలో అంటారు, 

గౌర 

చూ, గవుర 
వృశ్తిసూచి (తె.న). 

గౌర రాజు 

రూ. గవరరాజు 

వ్యక్ర్తినామం (స). 

గౌర_ గృ. నా. పూ; స్తీ.నా. దేవతా 

సూచి. శగొరి ; పార్వతి. వి. చూ. 

గౌరిసెట్లి. ఇ గొర: వర్శ కుడు. 

చూ. రాజు గ్భ.నా.ప. 

గారా 

చూ. గవుర 

వృ తిసూచి. (న.). 

గౌరావర్రుల 

వ్యకి నామం (స. 

గొరా గృ. నాపూ; చగౌర. వి, చూ. 

గౌంరాజు, ఆర్యేలనియోగి (బ్రాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు.చూ. _ వయ్య జ్మ్మునా.స. 

నారిసెటి 
లు 

స్య క్తి నామం | 
ఇటీ 
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గౌరి_గ్భ. నొ. పూ; స్రీ. నా, దేవతా 
సూచి. పార్వతి. చూ. -సెటీ గృ.నా.స. 

ట్ 

గారీ దేవి 
వ్యక్తి నామం (తె. 

గౌరీ_గ్భ. నా. పూ; శ్రీదేవతాసూచి, 

ఉగొరి. వి.చూ, గరి సెట్ల. 

చూ. _దేవి గృ. నా.ప, 

గార్నేని 

వ్యకి నామం (రా.స). 

గిరి_గ్భ.నా,పూ; వి. చూ, గౌరి సెట్టి 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.నాప, 

[గ 
(గంధం 

రూ. (గంధి. 

పొరుషనానుం (సా). 

ఉ6గంధము. కావ్యం, ధనం, ముప్పై 

రెండక్షరాల శోకం. శబా. (గంధ రచన 

చేసేవారు లేక [గంధ పఠనం చేసి 

విన్నించేవారు. ““శ్రీహరిశ్చంద్ర మహా 
రాజు వారినగరి _గంధంసుబ్బయ్య-__” 

(దవ. Tel.M. వు. 536_88 

(గంధి 

చూ. (గంధం 

పోరుషనామం (స. 

(గంధాలు కలవాడు, కండ్కి గనుప్బ, 

ముడీ, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ఇ 

[గంభే 
పొరుషనామం (రాస. 

(గంధం; ?శ4,గంది చసం, 

(గంధి_ ద్వారబందం లోనగువాని నిలు 

వల యందు బిగకొట్టిన వీలలకు 

తగిలించు తలుపుల యందలి యినుప 

పట్ట. శంర. తలుపు అడ్డు గడియ, 

ఇగ 

యల 

ఘట్ట 
స్టలసూచి (శాం 

ఎఘట్టము. సుంకం పుచ్చుకొ నేచోటు. 

నది మొదలై నవాని రేవు. ?డఘట్లి, 

వరహా. “_-ఘట్టరామ దాసుపంతులు._” 

టియం.పి. 1; పు, 671; నెం. 19). 

“__ఘట్ట గోపాల క్రిష పంతులు...” 

పైది; పు. 8/2; నెం. 27 

ఘట్రమ నేని 
వ్యకి నామం (న. 

ఘట్టమ-గృ. నా. పూ. ? ఉ ఘట్టము. 

సుంకము తీసుకొనేచోటు. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. 2? నదీఘట్టం. 

చూ. _నేని గృ- నా. ప. 

గ" 

ఘట్టమరాజు 

వ్యక్తినామం (రా. 

ఘట్టమ...గృ.నాపూ. వి. చూ. షుట్టమ 

నేని చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

లుం 
ఘు 

పొరుషనామం. (సా). 

చ గట్టు ““కరమును రాణించు ఘట్ట్లు 
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వంశమున__” (యాజ. పు. 6). 
మా 

“__సారన్వత విఖ్యాత ఘట్టు వీర 

సత్పు త్ర_-”(పై ఆళ్వాగం. 

ఫఘ[టాజు 

ప్య క్తి నామం (స). 

ఘటు_ గ్భ. నా. పూ. ఘట. చూ, 
ల (on) 

ఘట్టమరాజు. నియోగులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, రాజు గృ.నా.ప. 

ఘుంట 

చూ. గంట 

వాద్యవిశేషం (సా. 

““భారద్వాజగోత్రారాను వై తోదయంబు 

ఘంట నాగదీమణికి._” (ప్రబోధ 
1-24). “__మల్ల న కవికులో త్రమిని 

ఘంటనాగధీమణి కూర్మినందనుని__” 
(వరాహ, 181). 

ఘంటా 

చూ, ఘంట 

వాద్యవిశేషం (రా, 

ఘనం 

సంగీతసూచి (సా. 

నంగీత శాస్త్ర పరిభాష. “తానమునకు 

మరియొకపేరు. మనోధరళ్మ సంగీత 

భాగమునకు చేరినది. రాగ స్వరూసము. 
ఒకరకమగు లయతో పాడబడును. 

తొాళములేదు. ఘనం కృషయ్యర్ , ఘనం 

శీనయ్య మొదలై నవారు తానము పాడు 

టలో అఖండులు కొబిట్టి వారికిచి ఇంటి 

వృ త్తిసూచి (స). 
నేపాలీ. ఘూక్షా. కాపలాకాయడం 

"వెలా 
ఘోేరకవి 

పొరుషనామం (స, 

కవిత్వసూచి. భయంకరమైన కవి. 
ఆర్వెల నియోగులలో ఇంటిపేరు, 

కవిత్వం చెప్పడంలో (ప్రసిస్ధిచెందినవారు. 

చ 
చక్క- 

రూ. చక్కా 

పెరుషనామం (నః 

ఇచక్క.'బుజువ్యు తిన్నవ్కీ సుందరం. 

చకా. 

చూ. చక్కు. 

పౌరుషనామం (న. 

యాదవులలో ఇంటిపేరు. 

చక్రపాణి 

వ్యక్తినామం (శె. 

ఈసం, చ[కపాణ్_. వాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు, 

చక్ర వరుల 

పౌరుషనామం (తె.) 
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చచ కవ రులు + ఆ. 6 చక్రవర్తి, 

సార్వభౌముడు, రారాజు, సము[ద్రపర్యంత 

మైన భూమండలానికి అధిపతి. 

చకాల 

వస్తుసూచి (తనం). 

చకం బహు, కుది, వి సం. 
ఆయుధం, బండికల్లు, దండు, రాష్ట్రం, 
గానుగ, గుం డ్రనిది. (బాహ్మణులలో 
గృహనామం. 

చ్మశి 

వ్యకి నామం (తె). 

చసం. చకక్రీ_, చ(కంగలవాడు. 

సుదర్శన చక్రం ధరించేవాడు. విష్ణువు. 

చటి 
లు 
చూ. చట్టు. 

?చట్టు+ఇ, సంబంధసూచి (స్య, 

?చచటి, నోరు వెడల్పుగా వుండే 

చిన్న మటిపాత్ర అటిక, క. చటి; 
టి 

శ్ర 

త. చటి; మ. చటి, తు. చటి. 
ణి చి ణు 

చటు 
టి 
రూ చట్టి 

సంబంధసూచి (నస. 

24సం. ఛత్ర క శిష్యుడు, 

చ(ట్రాజు 

వ్యక్తీనామం (స 

*చాటాజా, 

వద్ద గృ. నా. పూ, చపా. చట్ట_ 

గృహనామ వివరణ పటిక 
వి! 

ఇసం శాస్త్ర_. ఆ ర్వేఆనియోగి (దాహ్మ 
ణుఅలో ఇంటిపేరు. 

చూ _రాజు గృ.నా.ప, 

చ్మటాతి 

శిలానూవి (స, జ 

చటాయికి కొప. చాపరాయి. చచటు+ 
రాయి. చట్టు... భూమ గ్నశిల, కొండ, 
రాయి, 

చండి 

వ్యక్తి నామం (నా). 

దేవ తానూచి, పార్యతి, కోసంగల 
ఆడది. మిక్కిలి (పేమగలది. సం. 
చి౦డీ._క చండి; త.చండి. సందు 
వల్ వెడి చండివెంకాయ._.* (పల్నా, 
పు. 88 పం. 68). 

చర్మిడ 

వృక్షసూచి (రా.న్ఫ). 

ఖదిరవృక్షం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

చం(డ్రుభట్ల 
రూ, చం(డుభొట్ల 

వ్యకి నామం (ను. 

చండు. గృ. నా. పూ. ?6చండ్ర. 
నృక్షహరి. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _భద్ధ గృ. నా. వ, 

చండుభొట్ల 

చూ, చం(డ్రుభట్లు 

వ్యక్తి నామం (న. 
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చతు. (4) 

క ళ్! ss 
Rod “eo చె రది 

పొరుషనా ౨౦ (సాం 

“_చతుదముిడేదులవారి సక్వనభెస్షు_-_” 
ae) 

(పల్నా. So ADs 55; 818) 

చతు లేద్ 

రూ. చతుర్వేదుల. చతురు వేదుల 
పొరుషనామ౦ (తె. 

నాలు వేవాలను అభ్కసించనవాడు, 

చతుర్వేదుల 

చూ. చతుర్వేది 

పౌరుషనామం (స. 

చతుర్వేది బహు. కుచ్చా. వి, 

Ce 
స్టలగూచి (తె). 

ఇచతుర్ భూద్ ; నాల్భురోడ్లకూ డలి. 

చద 

కీటక సూచి (తె). 

చెద, పుట్ట పెమే ఏమ. white ants 

సం. శధిలీ_; త. చిదక్. 

చదల 

సంచభూతసూచి (తె.స్ఫ, 

చదలుఆఅ ; ఆకౌశం, 

చదుపు 

పౌరుషనామం శ. 

ఉచదియు. : నలగగొట్టు చంపు, 

39) 
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రొ పు నారాయణరెద్ది....." 
(a 

టియం.పి. పు. 585; నెం 221). 

చంప వరూని 

జ మి లాలు 
se ey 390 (తే ): 

చంద -గృ.నా.పూ ఇచం ప్ర, మ్ 

చం|భద. చూ. ఓని గృ-నా.ప. 
జట. 

చంద రాజు 

చూ, చం ద్రరాజు 

డ్రి { న్య | గా a 

వాహ్మణులలో ఇంటి స. 

చ-దు 

వ్యంనామం (స. 

(పా.చంద.. 4 సం.చం ద_ చం[దు?. స్ట 

క, చందు 

ws చు డ్రభట్ల 
వ్య నామం (త). 

చం దట-గ్భ.నా.పూ. దసం,. చం ద. 

చందిర_ (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. -భట్ల గృ-నొంప, 

చందరాజు 

రూ. చందరాజు 

చం ౧_గ్భ.నా, వూ. ప్ యూ చంద 

భట్ల, ఆర్వేలని సూగులరో ఇంటి పరు, 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప, 

చన్న మల్ల 

డ్రి «le వ్యరకీనామం (సాం) 
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శచన్న మల్లు, వ్య.నా చన్న_ శక. 

చన్న : అందమైన, శుభం. -మ ల్లి 

ఉమ ల్లి కార్జున, “అతి పవిత్ర చ్చత 

సాల చన్నమల్లాన్వయోధా్యన._“(సత్య,. 

కృ, ప్ప, 4; పం. 3). 

ర్ం చప్పి 

ఆపసయవలోపనూచఛి (తెరాస. 

లోపలకు అణిగిపోయినట్టిది. చప్పిడి 

ముక్కు. ?చచస్ప: 

కారం మొదలై నవి లేని పదార్దం. జోగి 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

ఉప్పు, పులుసు, 

చలమల సెట్టి 

రూ. చెలమల' సిటి (స.). 
ళు 

చలమల--గ్భ. నా. పూ. ఉచలమల్లు 

ఉఇచన్నమల్లు. చూ. _ సెట్టి గృ. నా. ప; 

చలవాది 

పౌరుషనామం (రా.స్క). 

చావు సమాచారం చెప్పేవాడు, 

చలసాని 

వ్యకినామం (తన). 

చల. గృ. నా. పూ; సః నా; సం, 

దేవతాసూచి. వి. చూ. చల సెట్రి, కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సాని గృ్భ.నా.ప. 

చల సెట్టి 

వ్యక్తినామం (నృ, 

చల_ గృ. నా,పూ; ఫ్రీ నా. దేవతా 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట 

సూచి.లక్ష్మీం చూ. - సెట్టి గం నా. ప. 

చలిచీవమల 

కీటకసూచి (రా.). 

చలిచిమ బహు. కుద్వి-వి. చలి+నీమ. 
చెమ్మనేలలో వుండే చీమ. ఒక విధమెన 

నల్లసీమ, కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

కోలా. సలి చీమ; తె,చలివీమ. డి.ఇ.డి. 

యస్. 866. 

చలి శేడి 

వ్యకినామం (స. 

చలి_ గృ. నా-పూ ? 

చూ. _నేడి గృంనా.ప. 

చలివేంద 

పొరుషనామం (న). 

చలి+వం ది: చల్లగా వుండడానికి వేసిన 

పందిరి. 

చలుచలుమెల 

అస్పష్టనామ బంధం (శా.). 

“_.చలుచలనుల జయరామ రెడ్డి__” 

శా. 1712 (టి. యం. పి. పృ, 850, 

నెం. 866). 

చల 
C౧ 

రూ, చలా 
ne) 

ఆహార పదార్హసూచి (తె. శా.స.నా.). 

చల్ల, మజ్జిగ, దేవాంగులలో, హరిజను 

లలో ఇంటిపేరు. “'__చల తిమ్మా రెడి. 
oa) G 

శా. 1578 (టి.యం.పి. 11; పు. 1089; 

నెం. 810 0 “__చల్చ్ల వంశాంబుధి 
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చందుడై..."” (విద వి Tం.M. 

పు. 2ర్ర్స్, “__కవిగృహనామము చల 
య 

వారు. కవిపేరసూరయ__” ( పైది; 

పు. 266). 

చల కూటీ 
fe 

ఆహారపదార్హ సూచి (స. 

చల్ల కూడుకు బొప. మజ్జిగతో కిలిసిన 

అన్నం. కాపులలో ఇంటి ేరు. 

చల్ల గాలి 

విరుదనామం (తె.రా.సం). 

చల్ల గావీస్తు న్న గాలి. చల్లగాలి లాంటి 

చక్కని గానం విన్చించి నందువల ఈ 
(na 

ఇంటి పేరు వచ్చింది, వి.చూ. సాహిత్యం 

లో ఇంటిపేరు. కాపులలో, రెడలో 
cn) ng) 

ఇంటిపేరు. 

చల ౦రజు 
“మట 

వ్య కీనామం (సం. 

చల్లం_ గృంనా.పూ్యూయచల్ల మ. ఆర్వేల 

నియోగి (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ్భ.నా.ప. 

చలా 
ఉను 

చూ. చల 
ag) 

ఆహారపదార సూచి (రా.స్ఫ, 
sa 

కాపులలో, (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చలా పగడ 
గ 

వ్యక్తినామం (న.). 

చల్లా గ్భ. ra రధ వి, చూ, చల్లా. 

$07 

ఆర్వెలనియోగ (దాహ్మణుల రో ఇంటీ 

పేరు. చూ, (ప్రగడ గృ.నా.ప. 

చల్లావరుల 

వ్యకినామం (తె). 

చన్లా- గృ. నా. పూ; వి. చూ. చల్లా 

(పగడ. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చా వరుల గృ.నా.ప, 

చసినసి 

? చసినేని 

వ్యకి నామం (శా). 

“__చసినని వాబలనాయడు....* శా. 

1449 (ఓ.యం.పి, పు. 27; నెం.181). 

వాకిలీ 

రూ. చాకి 

కులసూచి _తె.రా.స.సాం, 

చాకల+ఇ ; చాతలవాడు. ““__సరి 

మూడుచేలతో చాకలి చందు...” (పల్నా. 

పు. 806; పం. 240). ఇది |ప్రతిపల్లె 

లోనూ సాధారణంగా కన్పించే కులం, 

ఈ ఇంటిపేరు ఈ కులంలోనే ఉంది. 

చాకలి అని తెలంగాణా, రాయలసీమ, 

సర్కారు జిల్లాల్లోను, సాహిత్యంలోనూ 

కన్ని స్తుంది. చాకిఅని శాసనాలలో గృహ 

నామం ఉంది. ఇచే అర్జాన్నిచ్చే రజకం 

అనేపదం గృహనామంగా శాసనాలలో 

'పేర్కో-బడింది. "చాకు అంజే ఉత 

కడం, కు భంచేయడం అని ఆర్థం. ఈ 

పదంనుండే చాకలి వచ్చింది. వీరు గూన 
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చాకలి; బాన చాకలి ఆని రెండు రకాలు. 

బట్టలు ఉతికేటప్పుడు బాన ఉపయోగి 

సారుగనుక బాన చాకలి. ఆద్దకం మ్ 

వారు గూన చాకలి. వీరిలో వ్రీమల అనే 

ఇంటిపేరు ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. 

గుమ్మడి ఇంటిపేరు గల చాకలి వారు 
గుమ్మడికాయ తినరు మల్లెలవారు ఆ 
పూలు పెట్టకోరు. ఉల్లంగులు కాకు 

మాను, నీలం మొదలై నవి వీరి కులం 

లోని ఇంటిపేర్లు. సిటి.యస్.ఐ VI. 

197, 

బాక లివోయి న 

వ్యకి నామం (తె. 

చాకలి_ గృ. నా. పూ; వృతి సూచి, 

వి.చూ.చాకలి. చూ..వోయన గృ్భ.నా,ప, 

ఇవాకీ 

చూ. చాకలి 

కులసూచి (శా. 

“__దాకి చెన్నమనాయుడు__” శక, 
1439 (టి.యం.పి. పు. 4; నెం, 62. 

మా 

చూ. చాగం 

పౌరుషనామం( తెఎ. 

ఇాగం 

రూ. చాగ 

పౌరుషనామ౦ (న). 

దానం, ఈవి. (ప్రా. వ. సం. 

త్యాగ; క్ర, చాగ, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

చాగం పెడ్డి 

వ్యకిన మం (స. 

చాగం_ గృ.నా.పూ. గ[నా చౌగ_ 

చసం త్యా-గ-, 

రగా =రెది గృ. నా, ప, 

కాగి 

చూ. చాగం 

పౌరుషనామం (శాం 

శసం. త్యాగిన్. చాగము+ఇ. చాగ 

కాడు త్యాగళీలుడు, “__సూర్య 

వంశంబునేంటి చాగివెంకన కొడుకు__” 

1088 A. D (ఇ. టి. ఐ. పు. 142, 

నెం. 181). “దాగి పోతరాజు...” 

(యస్, ఐ. ఐ. VL పం.2, నెం.94). 

కాటుల 

వ స్తుసూచి (తె. సం, 

చాటబహు. కు. ద్వి.వి. య చేటం 

చెరిగే సాధనం. 

నాకుతు: 

పుష్పసూచి (రా). 

సం. సేమంతీ.; చేమంశపూవు. 

చేముం3 బహు. కు. ది ఏ. వృ. నా; 

Chrysanthimum indicum చేమంతి 

పూవు. సం. సేమంతీ. 

వాముబోయు 

న్య క్తి నామం (శా.). 

చామ-_ గృ.నా.పూ. పర్తనూచి. చ(పొ. 

సామా_ సం. శ్యామా, “లోహ 
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దివియ యొకు లి కింగిలారమన చామ 

బోను వెంటియయు..” 1065 A.D. 

(ఇ. ట్. ఐ పు. 107; నెం. 207 

పం. 18). 

జబామల 

ధాన్యనూచి (రా.). 

చామ దిహు కుది వి. చపా, 

సాలా. సం. శ్యామాక_; త. సామై. 

బాయ నేడి 

వ్య కినామం (స.). 

చాయ_ గృ. నా. పూ; 

చఛాయాదేవి. సూర్యుని భార్య, 
చూ, _నేడి గృృ-నా,ప. 

స్తీ నా. 

బార చేని 

వ్యక్తినామం' (స. 

చాక_ గృ. నా. పూ. ?చచారకుడు. 

సేనలు మొదలైనవాటిని నడి పేవాడు, 

నాయకుడు. చూ. _నేని గృ.నా,ప. 

చా రెడ్డి 

వ్యకి నామం (స. 

చా. గృ.నా.పూ. ఇచామి ఇచామ + 

ఇ, విచూ. చామబోయు. 

చూ, _రెడి గ్భ. నో 
a 

చీక-౦ 

రూ. చిక్కాల 

వ స్తుసూచి (స). 

ఇచిక్క్తాము ; కిటి. పళువ్నల మూతికి 

$08 

కగిలించశానికి తీగలు లతలు మొద 

లెనవాటితో ఆలిన చన్నబుట. సం. 
(nn ™ టె 

శిక్యమ్; క. చిక్క; తం చిక్కమ్. 

చిక్క- రాజు 

వ్యక్రినామం (న. 

చిక్క-- గృ.నా.పూ. చక. చిక్కు 

న్న, అందమెన. ఆర్వేల నియోగులలో చి 

ఇఎటి పేరు. చూ. _రాజు గృ.నా.ప, 

చి క్కా-ల 

చూ. చిక్కం 

వ సుసూచి (సన. 

చిక్కి-న 

చికి నేని 

న్యకినామం (న). 

చిక్కి. గృ. నా.పూః పు. నొ, 

శచిక్కుయ. చూ. న గృ నా. ప, 

చిగరాకుణ 

వృక్షసంబంధసూచి (రా. 

6చిగురాకుల. చిగురాకు బహు. కు 

దిగ. వి. చిగురు..ఆకు. లేత ఆకు, 

పల్ల వమా. కాపులతో ఇంటి పేరు. 

చిగురింత 

పృక్షసూచి (శె.). 
చ చిగురించు ; తృణవిశేషం. వాడీగా 

ఉండే ఆకులుకలిగి శ్మీఘంగా పెరిగే గడ్డి. 

చింగినాద 

ఫౌరుషనామం (తె). 
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ఈ సింగినాదం చశ్ళంగనాదం, స్వాతం 

(త్యానికిపూర్వం మనం జీలకర్రను దిగు 

మతి చేసుకునే వారమట. నావనుండి 

జీలకర్రను దింపి అన్నీ గామాలకు సర 

ఫరా చెయ్యడం కోసం శృంగనాదం 

(కొమ్ముబూర) చేసేవారట. శృంగ 
నాదం చేసారుగనుక జీలకర వచ్చిందని 

అర్దం, కమంగా ఈః శృంగనాదమే 

సింగినాదంగో మారిందని నాజర్ గారు 

' చెప్పారు. సింగినాదం జీలకర. సా, 

చిటి 

చూ. చిటి 
రు 

పరిమాణసూచి (~). 

చిట 
లట 
పొరుషనామం (శాం. 

చైత్రమాసం, తెలుగుసంవత్సరంలో 

మొదటిమాసం. చపా. చిట్లొ._. “సం, 

చెత_ “చిట కొమ్మనబోయుని 
ముం ట 

కొడం (యస్. ఐ. ఐ, 1. పు. 

218; పం, 2; నెం. 680). 

చిట్టా పగడ 
లు 
వ్యక్తి నామం (సం), 

చిట్టా_ గృ. నా పూ; జమాఖర్చుల 

పు సకం. లేక చిట. హిం. చిటా;పా. 
అణ ళు అ 

చిట; సం. చిత_. ఆర్వేల నియోగి 
భు 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. [పగడ గృ.నా, ప. 

చిట్టావర్సు -) 

వ్యక్రినామం (తె ఏం 

గృహనామ వీవరణ పట్టిక 

చిటా_ గృ.నా.పూ; విచూ. చిటా 
యు రు 

(పగడ. |బాహ్మణులలొ ఇంటిపేరు. 

చూ. _వయుల గృ.నాప. 

చిణటి 
నో 
రూ. చిటి 

పరిమాణ సూచి (తెల. 

ర్, చిటి, చిటు; త. చిటు : చిన్న, 
యి 

చిన్నది. 

చిష్టిసిడు 

చూ. చిట్టినేని 

వ్యక్తినామం (సం). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

చిట్టినేని 

రూ. చిటినీడు, చిష్నేని 
య్ 

వ్యక్తి నామం (రా.స్ఫ. 

చిట్టి_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. 

ఉచిటయ, చిటమ్మం కమ్మ వారిలో 
ళు ళు 

ఇంటి పేరు. 

చ్హూ _నేని గృంనా.ప. 

చిటి-ుది 
లద 
వ్యక్తినారుం (స 0) 

చిటి. గృ.నా.పూ; వి. చూ. చిట్లినేని. 
కు ళు 

ఆరామ ద్రావిడులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, __"సిది గృ.నా.ప. 
ళు 

చిట్లిబోయిన 

వ్యక్తినామం (స). 

చిట. గృంనా.పూ; వి.చూ. చిటి, 
ళు వ 

చూ. _జోయిన గృనా.ప, 
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చిట్రమాల 

తెగసూచి (తె. 

చిన్నదూల. 

చిప్నేసి 

చూ. చిట్టినేవి. 

వ్యక్తి నామం (న). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చిడిపోతు 

జంతుసూచి (స. 

చిడి._ గృ.నా.పూ; ఇచిడపి; చిన్న, 

అల్బం, చిన్న పోతు. 

చిత్తజల్లు 

విరుదనామం (సం). 

చత్తకారెలో పడేవర్ష పుజల్లు. దబాటు 

వాన. కొంచెం సేపు బాగాకురిసి వెంటనే 

తెరిపిసు ౦ది. ఈ కార్తెలో సూర్యుడు 
చిత్త యందుంటాడు, ఏ. చూ. సాహి 

త్యంలో ఇంటి పేర్లు. 

చి-ళ్తారు 

పొర షనామం (నాం. 

ఉపా. చిత్తఆక_ ఉసం. చి త్రకార, 

“__ఘనమైెన చిత్తారు గంగాధరుండ 

వినుపింతు._-” (శృంగా. పు. 8). 

చి తకపఏి 

వీరుదనామం (న.సా. 

క విత్యసూచి. చిత్రక విత్వాన్ని అందరూ 

మెచ్చేవిధంగా చెప్పేవాడు. (బ్రాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. “చిత్రకవి వంశ 

911 

దుగాబిశీత భాను.” * (బిల్ల. 1-8). 
nara) Ce 

_-కొత వల్లి రంగాచార్యపుత చిత్ర 
కవి సింగరాచార్య..” (రాఘ, వా. 

ఆశ్యా. గ). 

చితం 

చూ. చిత్రము 

పొరుషనామం (తెల. 

చ్మితము 

రూ. చిత్రం 

పౌరుషనామం (తె.సం). 

ఆశ్చర్యం, చిత్తరువు, అనేకవిధాలైన, 

మనోజ్ఞమైన. 

చినగోని 

వ్య కేనామం (తె). 

చిన_ గృ.నా.పూ. ఉచిన్న,. 

చూ. _గోని గ్భ.నా.ప, 

చినరబోల 

వ్యక్తినామం (తె. 1 

చినర_ గృ.నా.పూ; ఇంపైన; మనో 
జమెస. ?6చిన్నరి. 
వారా 

చూ. _బోల గృం-నా.ప. 

చింతకాయల 

పృకసూచి (తె. 

చింతకాయ బహు. కు ద్వి.వి. చింత. 

గృ.నా.పూ; చూ, చింతల. 

వృ. నా. TaMmarindus indica. 

చూ. _కాయల గ్నృ.నా.ప, 
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చింతకింది 

నివాస స్టలసూచి (తె.స.). 

చింతచెట్టు కింద(పదేళం. వి. చూ. 

చింతల. దింత చెట్టు కిందనివానం ఏర్పటు 

చేసుకున్నవారు. 

చింతకుప్పల 

వృక్షసంబంధ సూచి (రాం 

చింతకుప్ప బహు. కు ద్వి. వి. వి.చూ, 
చింతగుంపల. కాపులలో ఇంటిపేరు. 

చింతగుంపల 

వృక్షసూచి (రా. 

+6చింతగుంపుల, చిం తతోపులన్న 

అర్థం కావచ్చు. 

చింతమనేని 

న్యక్తి నామం (స, 

చింతమ- గృ. నా, వూ; 

ఉచింతమ్మ, కమ్మవారిలో 

చింతము తినేని 
వ్యకి నామం (న. 

వ్య. నా, 

ఇంటి పేరు. 

చింతముత్సి_ గృ.నా. పూ; ?4చింత 

ముత్తయ. చింత- చూ, చింతల; 

_ముతి _6ముత్తయ ఉముత్త+అయ. 

_ముత్త_ముదుసలి, వృద్ధ. 

చూ. -నేని గృ.నా.ప. 

చింత రెడి 

వ్యక్తినామం (రా. నం 

చింత. గృ. నా, పూ; వృక్షసూచి, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
రు 

వి.చూ. చింతల, చూ. -రెక్ట గృ.నా.ప. 

చింతల 

రూ, చింతా 

వృక్షసూచి (తెరాస. 

వృ. నా: TAamarindus indica, 

తిం|తిణీ వృక్షం. కమ్మ,+కోమటి,గో ల్ల, 

దేవనాగ, మొల, మాదిగ కులాలలో 

ఇంటిపేరు, 

చింతా 

చూ. చింతల 

వృక్ష్షసూచి (తె.స్ఫ, 

కమ్మవారిలో, కోమట్రలో ఇంటి పేరు. 

చిం తాకుల 

వృక్షసూచి (తెల. 

చింతాకు బహు. కు ద్వి.వి. చింత+ 

ఆకు.చింత_ గృ.నా.పూ.వి. చూ.చింళల. 

చూ. _ఆకుల గృ.నా.ప. 

చింకాబ త్తీని 

వ్యకి నామం (సం). 

చింతా_గ్భ.నా.పూ; వ్యఃనా. చింత+అ. 

వి.చూ. చింతల చూ. ది త్రిని గృంనా,ప, 

చిన్నప రెడ్డి 

వ్యకినామం (స, 

చిన్న ప_ గృ.నా,పూ, వ్య-నా. 

ఉచిన్నప్ప. ఇచిన్న+అప్ప. చిన్న- 

చిన్నదైన. క. చిన్న; త. చిన్న. _అప._ 

చూ. _అప్ప గృంనా,ప. 

చూ, రెడ్డి గృ.నా.ప, 
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చిన్న బూమన్న గాఎ 

వ్యక్తినామం (రా). 

చిన్నబూమన . గృృ-నా.పూ; చిన్నె- 

వి. చూ. చిన్నపరెడ్డి. _బూమన్న- 
భూమి+ఆన్న, భూమన్న. 

చూ. _గారి గృ.నా.ప, 

చిన్నం 

లోహపరిమాణనూచి (న. 

నాల్గుగురివెంచ గింజల ఎతుగల 

బంగారు నాణమని శ. ర; రెండు గురి 

వెంద గింజల ఎత్తు దింగారమని చి.వి. 

అని నూ.ని; తులంరో ముప్పయ్యవ వంతు 

అని, వరహాలో ఎనిమిదవ వంతు 

విలువగల గాణెమని బౌ; నాలుగు 

పాతికలని కొందరు. కమ్మవారిలో ఇంటి 

పేరు. క.చిన్న. చిన్నమంత బంగారం 

అని వాడుక. 

చిన్నంసెట్టి 

వ్య క్తినామం (న. 

చిన్నం_గృ.నా. పూ;వ్య-నా. ఇచిన్నమ. 

చూ. - సెట్టి గ్భ.నా.ప. 

చిన్న రెడ్డి 

రూ. చిన్నా రెడ్డి 

వ్యక్తినొమం (రా. 

చిన్న_ గృ.నా.పూ; వి. చూ. చిన్నప 
రెడ్డ, చూ, రెడ్డి గృ.నా,ప, 

చిన్నలచ్చిగారి 

వ్యకినామం (రాగ. 

40] 
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దిన్నలళ్చి-గృం-నా.పూ; ర్త నా.చిన్న... 

చూ. చిన్నపరెడ్డి. _లచ్చి_లక్మీ దేవి. 

చూ. _గారి గృ-నా.ప. 

చిన్న వారి 

పొౌరుషనామం (రా). 

చిన్న_ గృ.నా,పూ; వి చూ. చిన్నప 

రెడి. చూ. _వారి గ్భ.నా ప 
G 

చిన్న వాండ్ల 

పొరుషనామం (రాల. 

వయసులో చిన్నవారు అల్పులు ఈ, 

చిన్న;క.చిన్న. చూ. -వాండ్ల గృ నావ, 

చెన్నా బత్తుల 

పరి క్సినామం (స). 

ఉన్నా- గృ.నా.పూ; చిన్న+ఆ. వి.చూ, 

చిన్న పరెడ్డి. చూ, _దిత్తుల గృృ-నా,ప, 

చిన్నా రెడ్డి 

చూ. చిన్నరెడ్డి 

వ్యకినామం (రా). 

2 చెన్నా రెడ్డి, 

చిప్ప 

రూ. చిప్పల 

పొరుషనామం (తె, 

కల్లుతాగేగిన్నె; ముత్తెపుచివ్ప. 

(పొ, సిప్పీ_; సం. శుకం; ర్త చిప్పు; 

త. చిష్బి. 

చిప్పల 

చూ. చిన్న 
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పొరుషనామం (సం. 

చిప్ప బహు. కుద్వి, వి. 

చిమట 

రూ. చిమటా 

వృత్తి పరికరసూచి (స. ). 

కత్తి మొదలై నవానిని అమ ర్చేపిడి 

యొక్కకొను చిమ్మట, మంగలి వాని 

సాధనం. కమ్మవారిలో ఇంటిసేరు. 

ఇఉ+ చీమా; త. చిమిట్లా; క. చిమట. 

చిమిలికోటి 

వస్తు సూచి (తె). 

చిమిలి* పొగనుఆపి కాంతినిచ్చే గాజు 

గొట్టం. _కోటి : అంచు; దిపపుకొడి. 

చింపగాళ్ళు 

అంగవై కల్యసూచి (రా.). 

వంకరకాళ్ళు గలవాళ్ళు. 

చరి 

సక్షినూచి (సం. 

?£సం. చిరి: చిలుక. ?6చిటీ : 

నవృషసూచి. చిల్లీకూర. 

చిలకా 

రూ, చిల్క 

సక్షిసూచి (తెరాస. 

6చిలుక. శుకం కీరం. సం. శుక_; 

త. కిళికళ్ళయ్; మ. కిళి: క. గిళి, గిణి; 

తు.గిళి గెణి; 'తె.చిలుక, డి. ఇ.&.1818, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు బహు. భూప 

మైన చిలకల కమ్మ, కాపు, బోయ 

గృహనామ వివరణ పటిక 
యట 

యానాదులలో గృహనామమని సి. టి. 
యస్. ఐ. 

చిలకాబ_ల్రిన 

వ్య క్రీనామం స. 

చిలకా_గ్భ నా,వూ; గృ-నా-పక్షిసూచి. 

వి.చూ.చిలుకా. చూ. -బత్సిన గృంనా.ప, 

చిలంేని 

వ్యకి నామం (స). 

చలం. గృ. నా. పూ. ? 

తూ నెన్ గృ్భ,నా.ప, 

చిలి పెద్ది 

వ్యక్తి నామం (స. 

చిల- గృంనా.పూ.? ఆర్వేల నియోగు 
లలోఇంటి పేరు. చూ. పెద్ది గృ. నా.ప, 

చిలుము ల 

పెౌరుషనామం (తె. 

చిలుముకు “లి ఆగమంగా చేరిన 

రూసం లోహపు పాత్రలకు వుండే 

మురికి. కీలుం. ?ఎచిలుము. ఈహిం,. 

చిలమ్. గంజాయిగొట్ల్టం, రూ. చిల్ల ము, 

"చలు మోజి 

చూ. చిలువోజి 

వ్యక్తినామం[ తె, 

చిలువ 

సరీస్మపసూచి (స). 

చిలుము*+వా. నోటిలో విషంకలది. 

విషధరం. సాము. చిలుము ; విషం; 

_వా ఃనోరు. 
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చిలువోజి 

రూ, చిలుమోశి 

వ్యక్తినామం (తె). 

మరాఠీ వ్యక్తినామం. చిలు__ 

గృ.నా.పూ.? చూ. _ఓజి గృ.నాప, 

చిల్కా 

చూ. చిలకొ 

పక్షీసూచి (స.సాం. 

-_శివమ ద్దుదేవయ్యచిల్క- 

దేవయ్య...” (వండి. ప్ప, 248) 

చిల ర 
cn 

పౌరుషవామం (తె.స.సా.). 

చింతవండ్కు ఆల్లం మొదలైన చిన్న 

చిన్న సరుకులు. క.చిల్ల అ; త, చిల్ల తె; 

తు.చిల్ల రె. “__వెన్నయ యనుజాండు._ 

చిల్ల క నాగరాజు__” (శకుం.ప.1_ 89). 

“__మంత్రి చిల్లర వెన్నమంత్రి.” 
(శకం. సః 1-14). “__అనుదు(ిల్ల గ 

వెన్నామాత్యవరుని__” (పైది. 1-81). 

శీలా 
Cv 

వృక్షసూచి (రా. 

చిల్లకు సంబంధించిన. 

ఇందుగ చెట్టు. ఈచిల్ల గింజల గంధం 

నీటిలో కలిపి బురదనీటిని తేర్చుతారు. 
కురుబలలో గృహనామ మని సి. టి. 

యస్. ఐం 

చల ఆ 
Cae) 

చివుకుల 

పౌరుషనామం (న). 
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చివుకు బహు. కు ద్వి-వి. తడిసి పాత 

బడినందువల్ల సారహీనమైనది, కీణించు; 

చచ్చు. 

చీ 
చీకటి 

పొరుషనామ౦ (తెరా.స ). 

సికుోకట్టు. తెల్ల గా తెల్ల వారకముందు 

కాలం, అంధకారం. కోలా. చీకటి; పరీ. 

శీకొడ్. డి.ఇండి. 2144. 

చీటి 

పొరుషనామం (సృ. 

కొదిగా రాసిన చిన్న కాగితపుముక్క, 
(టు 

ఆజాఎ తం. హిం. చిరీ; క.నీటి;త.నీటు. 
ఇ ట 

చీ నే 

వస్ర్రసూచి (రా. 

చీనాదేశానికి సంబంధించిన ఒక విధ 

మైన వస్త్రం, చీనే వసాాలతో వ్యాపార 
సంబంధాలు చేసి ఉండవచ్చు. 

చీపురు 
వస్తుసూచి (తెరా. 

ఇంటిని శు భంచే సే పూచిక. కొబ్బరి 

మొదలై న పుల్లలతో కట్టినకట్ట, సమ్మార్డని, 
క, పరి. 

చీమల 

కీటకసూచి (తె.రా.). 

చిమ బహు. కుది, వి. చాకలి 

బోయ కులాలలో ఇంటి పేరుగా కన్ని 
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స్తుంది. సం, సీమికా_, తే.ఏమ;కో లా. 

సీమ, నాయకి. సీమ. డి.ఇ.డి. 2156. 

చీర 
రూ, వీర్ల 

వస్తసూచి (త). 

ఇస్పుడు స్త్రీలు ధరించేదాన్ని మాతమే 

చీర అంటున్నారు, సం, వీరమ్స్ త. 

నీరై; క, సీరె, 

చీర్ల 
య 

చూ చీర 

వస్రసూచి (సం. 
శచీరల, చీర బహు, క ద్వి.వి. 

చు 
చుక్య-న 

వ్యక్తినామం (స. 
చుక్క+అన. చుక్క_ గృ. నా. పూ; 

చపా. సుక్క_ ఇసం. శుక_ నవ 

(గ్రహాలలో ఒకటి; శుకుడు. 

చూ, -అన గృ. నా. ప 

చుక్కా. 

పౌరుషనామం (తె.స.). 

నవ(గహాలలో ఒకటి, నీటి బిందువు, 

నక్షత్రం; పూర్వుంబడికి మొట్ట మొదట 

వచ్చినవాడికి శ్రీ గుర్తు, రెండోవాడికి 

చుక్క. మూడవవాడికి దెబ్బ యిచ్చే 

వారట. ?6 శుక_ విచూ. చుక్కన, 

?6వృక విశేషం. వసం, చుక... 

చుక్కాక్కు చుక్కకూర, ఎరుకలలో 

గృహనామ వివరణ పటిక 
వ! 

బలిజలలో ఇంటి సేరు. 

చుక్కా- భట్ల 
వ్యక్షినామం (తె). 

చుక్కా- గృ.నా పూ; గృ.నా, వి.చూ, 

చుక్కన. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 
చూ. _భట్లి గృంనొ,ప 

చుంచు 

జంతుసూచి (తెరా, శాం 

చుంచెలుక. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. సం.చుచుందరీ_; క.చుంచు, 

త. చుంటు, డి.ఇ.డి. 2190. 

లెక సాల కొమ్మి సెట్టి కుంతురు 

చుంచు వెమ్మి సెట్టి సోదరి.” 1074. 

కం 'పెలుక, 

A.D. (ఇ.టి.ఐ.ప్పు.!128) నెం. 142). 

చెక్క. 

రూ. చెక్కల 

పదార్థ సూచి (తె). 

చెటుమానునుండి తీసిన పల్చనిముక్క, 
ళు 

పెడు, ఇచెక్కు. 

చెక్కల 

చూ. చెక్కు. 

పదార్హ సూచి (రా స. 

చెక్కు బహు. క ద్వి.వి. 

చెంగల 

పుష్పసూచి (సా ) 

చెన్ను +కలున + వారకలువ. ఎర 



రెండవ భాగం 

తామర. చెన్ను_ ఎరుపురంగు ““_._కవి 

వినుతచర్మ చెంగల్వ కాళనార్య !" 

(రాజగో. 1_90). “__చెంగల్వ వెంక 

టయ్యయును....”(రాజగో, పు.60, సం. 

222.24). “__సారస్య్వత తనయ 

చెంగల్వ వెంకటయ్య తనయ__"(పెది. 

పృ. 62; ఆశ్యా. గద్య.). 

చెంచు 

తెగసూచి తెస), 
కిరాత భేదం. క. చంచ; తె. చెంచు. 

డి.ఇ.డి. 1889. కర్నూలు, నెల్లూరు 

జిల్లాల కొండల్లో నివసిస్తున్న ఆడవి 

జాతి. అహౌబలంలోని నరసింహస్వామి 

తమ కులానికీ చెందిన స్త్రీని వివాహం 

చేసుకున్నాడని చెంచులు భావిసారు, 

అందుకే ఓబ లేశుణ్ణీ “అల్లుడు' అంటారు. 

అరటి, ఇండ్ల, గుబ్లం, తోట, మేకల, 

సవరం మొదలైనవి ఈ కులంలోని 

ఇంటిపేర్లు, సి.టి,యస్.ఐ. 1. 26. 

చెట్టిగారి 

పొరుషనామం (తె. 

అం. అటి "5 చెట్టి_ గృ.నా.పూ; పట్టపు పెరు. వి.చూ, 

"నిటి. _.చూ. _గారి గృ.నా.ప. 
లు 

చెట్ల 
నృక్షసూచి (తె). 

చెటు బహు, కు ద్వి.వి. 
ణి 

చెన్న 

చూ. చెన్ను 

పౌరుషనామం (తె. 

చన్ను అ. 

చెన్న గోని 

న్య క్రినామం (తె. 

చెన్న_ గృ.నా.పూ; పు, నా ఇచెన్న 

కేశవ. దేవతాసూచి. 

చూ. _గోవి గృ నావం 

చెన్నమరాజు 

వ్యకి నామం (స.సా). 

చెన్నమ_గ్భ నాపూ; వ్య నా. వి.చూ. 
చెన్నం సెట్టి. చూ, _రాజు గృ.నా.ప. 

ఇెన్నమల్లు 
య 

వ్యకినామం (సం. 

చెన్న. గృ,నా.పూ; వి. చూ. చెన్నం 

సెటి. చూ. _మలు గృ.నా.ప. 
ట్ ae) 

చెన్నంసెటి 
లు 

వ్యక్తీ నామం (సం). 

చెన్నం_ గృనాపూ; 6చెన్నమ. 

వ్య.నా. చెన్న*ేఅమ. చెన్న-_ చెన్న 

కేశవ; _అమ_ చూ. గృ.నా.ప. 
చూ. _సెటి గృ్భ,నా.ప. 

ట 

చెన్నా పగడ 

వ్యక్రినామం (న.). 

చెన్నా. గృ. నా పూ; వ్యా. దేవతా 

సూచి. చెన్న + అ. వి.చూ, చెన్న౦ సెట్టి 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

బూ. -ప్రగడ గృ.నా-ప. 
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చెన్నాబ తిన 

వ్యకి నామం (న. 

చెన్నా గృంనా.పూ; దేవతానూచి 
ల + . శః ' లావ ఉఇచెన్న+అ, వి.చూ చెన్నం సెట్టి 

చూ, -బిత్సిన గృ-నా.ప, 

చెన్నావరుల 

వ్యకి నామం (తె). 

చెన్నా. గృ.నా.పూ; దేవతానూచి 

వి.చూ. చెన్నం సెట్టి, (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు ఇచెన్న+అ. 

చూ. _వయల గృంనా.ప 

చెన్ను 

ఠూ, చెన్న 

పొరుషనామం (స. 

అందం; సౌందర్యం, శోభ. ఎరుపు 
రంగు. హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

చక్. చన్న. 

ఇన్ని 
వ్యకినామం (తెసం). 

చెన్ను_ గృ.నాపూ; దేవతాసూచి. 
వ్య.నా. ఉ చెన్నుడు. (బాహ్మణులలో 
ఇంటిపేరు. ? 6క.చన్న. వి.చూ. చెన్ను. 

చూ -భట్ర గృ, నావ, 

చెన్నోజి 

వ్య కినామం (తె. 

చెన్ను... గృ. నా. పూ. దేవతాసూచి. 
వి.చూ, చెన్నురట్ల. 

చూ, _ఓజఖి గృ.నా.ప, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
భు 

చెక్నురాజు 

వ్యక్సినామం (సం. 

చెమ్మ-_ గృ.నా.పూ.? ఆర్వేలనియోగి 

(బాహ్మణులలొో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృంనా.ప, 

చెరకు 

రూ. చెరుకు 

వృక్షసూచి (తె.రా.స్స, 

ఉ : చెర్కు. క, చెరుకు, 

వృ.నా : Saccharum officenarum 

చెరుకు 

చూ. చెరకు 

వృక్షసూచి (తెరాస). 

జోగి, బోయ కులాలలో ఇంటిపేర్లు. 

చెకువ్ర 

జలసూచి (తస). 

తటాకం, కొలను సం.సర_; మ.చిజి; 

క. కెతణె; సర్ది. చెరు; కోలా. చెటు, 

డి, ఇ.డి, 1048 

చెరో 
గం 

జలసూచి (రా.). 

శచెరువులో. చెరువులోపలి భాగం. 

వి.చూ. చెరువు, 

చెలమల సెట్టి 

చూ, చలనుల సెట్టి 

వ్యక్తి నామం (న. 

చెలి 7-సి 

పొ రుషనామం (శానుసా, 



శండవ భాగం 

చెలికొడు కు బొస. సంబంధసూచి. 

“__పద్మనాయక కుల్మపధాన చెలికాని 

రామరాటనయ-_” (నీలాప. 13). 

చెలిగోని 
వ్యక్తినామం (తె. 

చెలి_గృ. నా.పూ-?చూ._గోనిగృ.నా.ప. 

చెల్ల 
పొరుషనామం (తెరా.శా. 

?జ చెల్లు. వ్యవహార దర్శనాధికారం. 

శా.శ. రెల్లలో ఇంటిపేరు. “_-చెల్ల 

నర మారెడ్డి.” శా.1068 (టి.యం పి. 

పృ. 687; నెం. 661). 

చవటమ్ముగారి 

పొరునామం (రా. 

చెవిటమ్మ- గృ. నా. పూ; 

చెవిటి+అమ్మ. చెవిటి_ చూ. 

చూ. గారి గృ్భ.నా.ప. 

చెవిటి 

అవయవలోపసూచి (తె.రా.స.). 

చెవి+ఆవిటి ; చెవిటివాడు. _అవిటి : 

ఆంగహీనుడు. మాదిగలలో ఇంటిపేరు, 

త,చెవిటి; మ. చెవిటు; క. కివుడు; 

తు .౩ప్పు. డి. ఇ.డి, 1646 

చెవుల 

అవయవసూచి (తెస, సా. 

చెవి బహు కు,ద్వి-వి. కర్ణము, గొల, 

బోయలలో ఇంటిపేరు. నం. (శ్రవ.; 
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త. చెవి; మ. చెవి; క. కిని; తు. కెవి. 

“__ చెవుల బోయని ఇంటి సింహంబు 

పదం ,వల్నా.పు.160;వం. 2128), 

క స టి సాళ్ళను చెవులగోపన 

యెరిగి.” (పైది పు. 88, పం. 88). 

చెతం సెట్టి 

వ్యక్తినామం (స. 

చేత౦-_ గృ.నా.పూ; ఉపా, చేత్సం_ 

ఇసిం, చె త్యం. చూ; _సెట్టి గ. నౌ,ప. 

చేమ 

రూ. చేనుకూర 

శాకసూచి (తె), 

ఉ ; ళామ, సామ,సొవ,సోమ, సోవ, 

నృ,నా. : Colocasia antiquorum. 

చె 
చేమకూర 

చూ. చేమ 

వృక్షసూచి (త. 

చేచిడి 
G 

వ్యక్తినామం (స. 

చే గృ.నా.పూ.! 

చూ. _రెడి గృ.నా.ప. 
a 

వేసబోయిన 

స్యక్ర్తినామం {శె.). 
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చేస_ గృ.నా.పూ.? 

చూ. బోయిన గ్భ నా.ప, 

చేాుటి 
టు 

స్యక్తి నామం (స. 

చే_ గృ.నా.పూ.? 

చూ. _.సెటి గృంనా.ప. 
రు 

వొప్పశట్ల 

తృణ సంబంధసూచి (తె). 

అలీ చొప్పకట్ట బహు. కు. ద్వి-వి. చొప్ప_ 

జొన్న మొదలైన హనిదంటు. (బ్రాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. 

చోడప్పరాజు 

వ్యక్తినామం (సుసాఎ. 

చోడప్ప_ గృ.నా.పూ? చోడ+అప్ప. 

7 చోడ. చోడ దేశానికీ సంబంధించిన. 

76చౌడ_. చచాముండ. 

చూ. _రాజు గృ్భ.నా.ప, 

చోడి 

సస్యసూచి (న). 

ధాన్య విశేషం, చోట్ల. 

చాగోని 
వ్యకినామం (శె.) 

చౌ. గృంనా.పూ; చతుర సం. 

్చ<చపుకము. చప్పకమునకు ఆంత్య 

వర్గం లోపించగా మిగిలిన రూపంచొ 

శ(పా. చ ఉక్క సం. చతుష్కమ్; 

క, చవక; త. చవుక్కణ౦ం. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట 

చాదరి 

వృ త్రిసూచి (సొ. 

పంటలో నాల్లోవంతయన'చౌత్'అనే 

పన్ను వసూలుచే సే ఉద్యోగి. చ కధారి 

శబ్ద భవమని కొత్త భావయ్యచౌదరి 

గారి భావన. ““__నిరతిన్ చౌదరి రామ 

భూపతి__” (దొప.1_156). 1679లో 

గోల్కొ ౦డ నవాబు ఇ బహీం కుతుద్దా 

కొండవీడు సీమను వళసరచుకున్న 
ప్పుడు రాయరావను మహారాష్ట్ర సేనానిని 

పొలకునిగా నియమించగా అతడు 497 

(గామాలను 14 సముతులుగా చేసి 

వానిక్ చౌదర్గను నియమించెను. దేశ 

పొండ్యాలు, దేశముఖులు, మన్నెవారు, 

చౌదర్లు ఆనే పాలకుల నేర్చరచిరి. ఈ 

సమితులలోకమ్మవారినే నియమించారట. 

(కమ్మ. చ. పు. 221.). చెదరి వ్యక్తి 

నామానుబంధంగా పట్టపుపేరై వాడుక 

పడింది, 

ర్ 
జక్క-నభట్ల 

వ్యక్తి నామం (స్ఫ. 

జక్కన. గృ.నా.పూ: వ్య,నా.? (పా 

జర్హ_ ఉసం. యక్ష. కరణ కమ్మలలో 

ఇంటి పేరు. చూ. -భట్ట గృంనా.ప 

జక్క-రాజు 

వ్యకి నామం (సా). 

జక్క--- గృ.నా.పూ పు.నా. వి.చూ. 

జక్కన భట్ల “__భారద్వాజ గోత్ర 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

జవ్యారాజ యెజ్జనా మాత్య పృ" 

(ఆం ధకా ఆశ్వా.గ.). 

యజ్ఞయా 

పుత్ర...” (కౌమం. Tel Wa 

ద్యాజసగో,త్ర alae 

య 

ప్ప, 309) 

జక్కు-ల 

తెగసూం (తె. రా.శా.సు. 

కామేశ్సరిని కొలుచు ఎాం తికులగు 
జా జక్ట_ 

<సను యవ యకులు. ఒలిజకులానీకి 

చెంది" దేశ్యలని, ; నాట్యం వై ఖవారని, 

కృష్ణా ఎల్లాలోని తెగా లీ పాంతంవో పతి 

ప్రక సలవాతు తమ కుటుంబంతోనుండి 

ఒక బాలికను వేళ్యగా యివ్వడం ఆచా 

రంగా వుండేదని సి టి. యస్. ఐ. 1. 

ఒక జాతివాఎనీ శ.5 

పు. 488. “జక్కుల కన్నా..." 

శా 1408 ఇ. టి ఐ. పు, 148 

నెం. 1). 

జగడం 

పొరుషనామం (రా. 

ర్త జ%ళ్ ఫి జగడం, పోరు, యుద్దం. 

జగన్నాథం 

వ్యక్తినామం (రా). 

దేవతాసూచి. ఇజగన్నాధుడు. జగ 

న్నాధ క్షేత్రంలో వెలసిన మహో విష్ణువు. 

జగన్నాధు ఓధదేశంలో ప్రసిద్ధిచెందిన 

పుణ్య కే తం, 

41) 

““ఇనె_._భధార 

$2] 

ఉగ రాదో 
౧ 

వ్వకి క్నామం ష్. 

జగ్గ-గ్భ, నా-బ్రూ;వ్యం,నా. * జగన్నాధ. 

ఇది జగ; న్నాధకు సంకేపరూబం. వి. చూ 

జగెన్నా ఫం. ఆర్వేలనియోగి (దాహ్మణు 

అలలో ఇంటిపేరు. చూ _రాజు గ్బ-నా స్ట 

దగు 
౧ 

వ్య కృీనామం (త). 

ఇజగయ్యో, జగన్నాధ శబావికి సంకేస 
భే య 

రూపం. 

జగ్గుభట్ల 

వ్యక్తినామం (తె). 
జగు_ గృ. నా పూ; దేవకాసూచి. 

(| 

వి. చూ. జగు. బాహ్మాణులలో ఇంటి 
fs 

“పీరు. చూ. _భట గృ.నా.ప 
ళం 

జంగం 

చూ. జంగమ 

కులసూచి (కె.రా.శా.3.). 

“__జంగం బససయ్య__” (టి.యం, 

పి. 11. పు. 952; నెం, 448). 

“జంగం మల క | (యస్. ఐ 

మ VI; పు. 220; పం.182; నెం 70). 

“__జం“ం జన్నెభూమయ్య.__" (టిం 

యం.పి, 1; పు. 259; చెం. 80). 

జంగ చు 

రూ. జంగం, జంగాల 

కలసూచి (నా. 



్రీలిల్ల 

జంగం జాతివాడు. లింగంధరించి 

శివుని మాత్రమే ఆరాధించే ఒకజాతి. 

“__సద్వరిష్టఫలదు జంగమ మల్లి కార్డు 

నుని__”(కుమా. 1-12). “జంగమ 

మల్ల య__” (పెది. 1.46). 

“Strictly speaking, a Jangam 

is a priest to the religious sect 

of Lingayats, but the term is 

frequently loosely applied to 

any lingayat which accounts 

for the large numbers under 

this head” అని మద్రాస్ సెన్సస్ 

1901లో ఉంది. లింగాయతులు కాని 

శూదులకు జంగం వారు గురువులు. 

జంగమంఆంసే కదలడం. కదులుతున్న 

లింగాన్ని పూజిసారు కనుకనే వారికి 
జంగమ లింగాయతులని పేరు. తెలుగు 

దేశంలో లింగాయతుల్నే జంగాలంటారు. 

విచూ, సి.టి.యస్.ఐ. 11, 400 

Vale rae! 3) 

చూ. జంగమ 

కుఅసూచి (న. 

జంగిరెడీ 
G 

వ్యక్రినామం (స.). 

జంగి- గృ.నా.పూ; షు,నా.దేవ తాసూచి. 

శివుడు, జంగమయ్య. శజంగము 
“అయ్య, జంగము_చసం. జంగమ... 

తిరిగేవాడు, శినభక్తు డు. 

చూ. _ రెడీ గృంనా.ప. 
ఏ 

ల్ల eee 

గృహనామ వీవరణ పటీక 
టి 

జంగి 
౮౧ 

పౌరుషనామం (తె. 

జంగిలి ; అల్బసైె న్యాధిపతి; మృగ 

సమూహం, పకువుల మంద. 

జడ్ 

పౌారుషనామ౦ (రాసు. 

స్త్రీలు తలదువ్వుకొని వెంటుకలు 

ఆల్లుకొనే విధం. వేణి. ?ఇవృక్షసూచి. 
దూలగొండి చెట్టు, నేల ఉసిరిక చెట్టు. 

జనమంచి 

వ్యకీనామం (స). 

జన. గృ.నా.పూ. ? 

చూ _మంచి గృ.నా.ప, 

జనార్హన 

వ్య క్తి నామం (స). 

దేవతాసూచి. సం. జనార్హన- హరి. 

జవాల 

పెౌరుషనామం (తె. 

జపం బహు. కు ద్వి, వి. మం(తాల 

ఆవృ త్రి, వెదాధ్యయనం.మంతాక్షరాలను, 

వాటి ఆర్థాన్ని అనుసంధిస్తూ మనసులో 

గాని కొంచెం "పెదవి కదుల్చుతూగాని 

చిన్న శబంతోగాని, పెద శబంతోగావి 
© చి థి 

జపమాల మొదలె నవి లెక్క బిడుతూ 
tome 

ఉచ్చరించడం. 

జమిలి 

పౌరుషనామం (స్ఫ. 

(పా, జమళం; సం, యమళమ్; 



'జేలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

క.జనళి: జం టయైనది, 

జంపాల 

పౌరుషనామం (తె.స్ఫ, 

ఊగు, ఉయ్యాల. కమ్మవారిలో ఇంటి 

పేరు, ?చజంబాలము : అడుసు, ఒక 

విధమైన నాచు, మొగలిచెట్టు. 

జము 

రూ. జమ్మిగుంపు 

వృక్షసూచి (న). 

నృ-నా. : Prosopis spicigena. 

ప్రా, సమీ: నం. శమీ; త, సంబె : 

శమీవృక్షం. 

జమ్మిగుంవు 

చూ. జమ్మి 

వృతశ్షసూచి (స. 

జమ్మి చెట్ల గుంపు. 

జమ్ముఏనుగు 

వృక్షసూచి (రా.). 

జమ్ముల 

వృక్షసూచి (తె.స.). 

జమ్ము బహు, జు. ద్వి.వి. తృణ 

విశేషం. లావుతుంగ. కమ్మ వారిలో 

ఇంటి పేరు. 

బజుయంలి 

వ్యకి నామం (సాం. 

చసం. జయంతీ._. ప్రీ.నా. దుర్గాశ కి 

భేదం, ఇం(దుని కూతురు. (బాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. “*__వెలనాటి శాఖ 

$28 

లోపల జయంతివారు నానొప్పు-” 

(చంపూరా, 111). “* జయంతి 

వంశ రత్నాకర సుధాకర_-” (పైది. 

పు. 28). 

జరుగుబెల్సి 

జంతుసూచి (సం). 

? 6 జంగువిల్లి , అతవిపిల్లి 

జ్ర 

జలసూచి (తె. 

సీటిఊట. కొంతలోతున కొన్ని నియ 
మిత మైన మార్గాలవెంట పారుతున్న 

(ప్రవాహానికి “జల” అని పేరు. 

జలగ తి 

అస్సష్టనామబంధం (శాం). 

“__జలకుంతి అప్పయ._._” శా. 

1664. (టి.యం.పి. 1; పృ. 628. 

నెం, 043) 

జలగం 

పొరుషనానుం (రాస. 

చజలగము; మద్యము. వొ, 

వెలమలలో ఇంటిపేరు. 

జలగపుండల 

జలసూచి (సం 

జలగుండ బహు. కుద్వి.వి. నీటి 

గుంట. వి.చూ. జల. _గుండ (గుం 

డము సం. కుండమ్. గొయ్యి, పల్లం. 

సీటితో ఉన్న గుంటలు, 



రజక 

జలది 

జలసూచి (స). 

ఒ<జలధి ; నీటికి ఆధా: మైనది. 

సముద్రం, 

జలం 

జలసూచి (స). 

జలము నీళ్లు, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

జలనసూతం 

జలసూచి (సృ. 

కృతిమ మైన నీటి ఊట. (బొ.ఫౌం"టెన్ 
కావచ్చు. ఒక సాత్రలోనుండి మరొక 

పాత్రలోనికి నీరు పడడానికి రెండు 

కొనలను గొట్టాలుకట్టి ఆ పాత్రల్లో 

వుంచిన దారం. చం(దాంగద చరిత్రలో 

పె డీమట్టి వేంకటపతి ఈ జలసూత్రాన్ని 

ఇలా పేరొ-న్నాడు, “తీరిచినట్లుగాగ 
నిరుదిక్కుల నొక్కట  జాలువాజు 

సింగారప్ప బుగ్గ చెంతంగడ(కన్ జల 

సూత్రము పన్నినట్లుగా సారసగంధి 

యోరు బొమసందున (గస్తూరిబొయు 

వెట్టియెంతే రహింజేర్చ వ(జములదీరిన 

పాపటబొట్లు వేడుకన్” (6-28). 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

బల్గని 

వ్యకినామం (శా.). 

?ఉజిలిగొని జల్లి... గృ.నా.పూ.? 

“_ంజలిగని కీష్ణష్పు--”(టి యం.పి. 

పృ. 695; నెం. 226). 

చూ. గొిని గృ-నా-ప, 

జల 
ap) 

వ స్తుసూచి తే). 

మోతి బండిమిద గూడ, పెద్దగంప, 

బండిజల్ల . 

ఇత్ 
గ! 

ఆభరణసూ ని (రా.న్ఫ. 

కొప్పు పై నుంచుకొనే ఆభరణం, కర్ణా 
భరణ విశేషం. హరిజనులలోను, రెడ్డి 

కులంలోను ఇంటిపేరు. 

జల్లి ళ్ళ 

వ స్తుసూచి (ను). 

జల్లెడ ఒహు. కు ద్వివి. పిండి మొద 

తెనవి వలించే సాధనం. క. జలడి; 
నా భో మట్. 

స; డె, 
నాటు 

జనాజి 

పౌరుషవాొమం (రాన. 

చజవ్యాది సంకుమదం. ఒక జారి 

పిల్లి వలన కలిగే పరిషళ (దవ్యం. సం. 

జవాది: క, జవాచు, త. సవాదు. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

జా 

డి 4 

టా నార్ 

పొరుషనామం (తిం. 

మరాఠీ. జాగీర్ దార్; పా. జాగీర్షార్, 

(ప్రభువు సన్మానంగా ఇచ్చిన భూమ్ని 

గాని దేశాన్ని గాని పొండినవాడు, 



శెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

జాజి 

రూ. జాజుల 

పుష్పసూచి (తె). 

చజాది:ః జాతిపువ్వు. జాజిపువ్వు. 

?6జాబజి సం, యోధుడు. 

జాబుల 

చూ, జాజి 

పుష్పసూచి (కె). 

జాజి బహు. కు ద్యి.వి. 

జాతర 

ఉత్సవసూచి (స). 

చసం. యా తా. శక్ మొదలై న 

(గామదేవశలకు చేసే ఉక్పవం. దేవుడు, 
సము దం, పర్వతం, పుణ్యక్షేత్రం మొద 

లైన వాటికోనం చేసే ప్రయాఎం. 

జూన 

వృక్షసూచి (సం). 

కజాన, ఫలపృక్షం. 

జామ కాయ ల 

వృక్షసూచి (తె). 

జామకాయ ,బహు. కు ద్వి.ని. జామ-_ 

గృ.నా.పూ; ఫలవృక్షం. హిం. జామ్. 

వృ నా; Psidium guava. 

చూ, _కాయల గృ. నా, ప. 

వ 
పౌరుషనామం (న). 

ఎక్కువ 

$256 

జి 
జిసును 

పౌరుషనామం (తె). 

బంక, చిగురు. (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు, 

జింక 

రూ. జింకల 

జంతుసూచి (తెస.). 

ఒకజాతి లేడి పద్మసాలీలలో ఇంటి 

పేరు. క. బింకె; తు. జింకె తె. జింక. 

డి ఇండి. 2066 

జింకల 

చూ. జింక 

జంతుసూచి. (తె.రా.న.. 

జింక బహు, కు ద్వి.వి. పత్మపాలి, 

బోయకులాలలో ఇంటీ పేరు. 

జిడ్డు 
పొరుషనామం (న.) 

మొదలైన వాటి యందలి 

మెయగ్యు జిగురు. క. జిడ్డు; తుయి. 

జీండు డి.ఇ.డి. 2076. వృక్షపిశేషం 

ఆనే అర్ధంలో హంస విశంతిళో జిడ్డు 

వాడఓజడిందని సూ. ని. 

నెయ్యి 

జితి 
అనే 

పొరుషనామం (శా. 

?6జిత్తు సం. యుకి.; ఉపాయర్షిః 

మోసం. “జి త్తి రాను నాయక... 
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శా. 1160 (టి, యం. పి. 

నెం, 925). 

ప. 6110, 

జినపచీని 

వ్యక్తినామం (స). 

బినప_ గృృ-నాపూూ పు,నా. దేవతా 

సూచి. ఇజిన్నప్ప. జిను _ అప్ప. జిను_ 

6బినుడు; బుదడు, వెన్నుడు, _అస్ప_ 
ధి 

చూ, గృ.నా.ప. చూ _నేని గృంనా.ప. 

జిలా 
my 

రూ. బిలాల 
శా 

పొరుషనామం (తె). 

చజితి, బీ లగోడు, ఆటలోని బిల్ల. 

శంర; పిల్ల లాడుకొనుటకుప యోగించు 

రాశిముక్క. సూ.నీ. గూటివీల. జిలా. 
na) టి. 

మండలాల విభజనలో కొన్ని(గామాల 

కలయిక ఆయిన జిల్లాకొవచ్చు. 

జిలాల 
ళా 

చూ, జిల్లా 

పెరుషనౌమం (తె). 

జిలా బహు, శు ది. వి, 
ne) 

జిల్లేడు 

వృక్షసూచి (ఠా. 

4 శ బి లడ, జిల డీ, బిలెడీ, జిలెడు, 
య ag) న్్. aa 

సే. నా. Calotropis procera. 

జీలకర్ర 

నక్ష సూచి (న). 

గృహనామ వివరణ పటీక 
ట్ 

<సనం. జీరక_. కరణ కమ్మవ్యాపా 

రులలోను, బలిజకులంలోను, ఇంటి పేరు. 

జా 

బాటు 
మ్ 

పొరుషనామం (సం. 

ఈ జుటుల, జుటు బహు. కు. ద్వి. వి 
ట్ రు 

శిఖ, సిగ, వెం. టుకలు. సం. చూడా; 

క. జాటు; తం. చూటు. 
రు వ 

జున్ను 

ఆహార పదార్థ సూచి (తె. 

క. జేను. ఆపవుగేదె మొదలై నవి 

ఈనిన రెండుమూడు రోజుల్లో పితికిన 

పాలకు బెల్లం లేక సంచదార చేర్చి 

ఆవిరమీద కొచివ గడ్డం 

బజారుకు 

ధ్వన్యనుకరణ సూచి (తాగ, 

ఇజాుంణకు ; నెత్తురు 'మొద్నలెనవి 

లోపలినుండి పెకివేగంగా వచ్చేధ్వనికి 
అనుకరణ. 

జ్మరోళ్ళు 

పొౌరుషనామం (రా). 

జురు... గృ.నా.పూ; మజ్జిగ మొదలెన 

పలుచని పదార్థం ఒకసారి తీసుకొని 

తాగేటషడు లేక పీల్చేటపుడు కలిగే 

ధ్వన్యనుకరణ పదం, లెడ్లలో ఇంటి 

పేరు, చూ. _ఓచ్ళ గృ.నా.ప. 
జువా 

పౌరుషనామం (న 0) 
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ఉజువ్వం పక్షిమొదలై న వాటికి పెళ్తు జొన్న_- గృ.నా.పూ.  ధాన్యసూచి. 
ఉరి 

eld 
జూవ్ 

వృక్షసూచి (న). 

క జువ్వ్ ; జువ్విచెట్టు- 

వృంనా. : Ficus indica. 

జె 
జెటి 

లు 
సరాక్రమసూచి (స). 

యాదవులలో,హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

జెండా 

పొరుషనామం (స). 

ఇహిొం. రుండా ; టెక్కె-9, ధ్వజం. 

జెముడు 

నృక్షసూచి (స). 

నం, సింహుండ_: చెముడుచెట్టు. 

నృంనా ; Opuntia 6111106 

జె(రిపోతుల 

సరీసృపసూచి (శె.న.). 
జెరిపోతుబహు. కు. ద్వి.వి. జెల్టీ+ 

పోతు. నర్చవిశేషం. బోయలలో ఇంటి 

ీరు. క.జటీ; తె.జెతీ, జెట్టీ; వ. జె రి. 

డి.ఇ.డి, 2299. 

జెన్న కూటి 

ఆహారవదార్థ సూచి (రాస). 

విచూ. జొన్నల. కాపులలో ఇంటిపేరు, 

చూ, _కూటి గ్భనా.వ. 

జొన్నల 

ధాన్యసూచి (కె సం. 

ఆం. నా ; Indian millet 

పృ నా : Sorghum Vulgare. 

జొన్నలుకు ద్వి. వి. కాపులలో ఇంటి 

పేరు. త.చోళమ్, చొల్లల్; మ,చోళమ్; 

క. జోళ; తు. జోళ్ళు తె. జొన్న, 
జొన్నలు; కోలా. సొన్న. డి.ఇ.డి. 

2869. 

జన్నాభపు 
వ్యక్తినామం (తె ) 

జొన్నా. గృ.నా.పూ 6జన్నాళక (పాం 

జణ_. “ఈనం. యజ. (బాహ్మణులలో 
ణు ఖో 

ఇంటిపేరు. చూ, -తీ ట్ల గృ.నా.ప. 

జోగావరుల 

వ్య క్త నామం (శా). 

బోగా.. గృం నా. పూ; దేవతాసూచి. 

చ బోగులాంద. ?జోగము : యోగం, 

చూ. జోగారావు, జోగులు, జోగిరెడ్డి. 

భై రవుడు కలదేవతగా గల భైరవ 

నుతస్టులను జోగులంటారు. కరణకమ్మ 
లలో గృహనామం. 

చూ, _వరుల గృ.నా.ప. 

జోగి 

రూ. జోగు 
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పొరుషనామం (తె.స 

(ప్రా. జోగ్వీ నం. యోగీ. ?జోగు+ 

ఇ : భిక్షకుడు. 

జోగు 

చూ. జోగి 

పొరుషనామం (తె. 

జోదుల 

పొరుషనామం (సాం. 

జోదుబహు, కుది. వి. సం. యోధ. 

యోధుడు, యుద్ధంచే సే సేబంటు ““__స్రొం 

పార జోదులసోమ శేఖరుని..” పల్నా, 

పు. 497; పం. 816). 

జోరీగల 

కీటకసూచి (తెస.). 

జోరీగబహు .కుద్వి.వి. బోలు+ఈగ. 

పకమక్షిక. జోబుటీగ. 

జోశ్య భట్ల 

వ్యకినామం (తె. 

జోళ్య_ గృంనా.పూ; ఉజోస్యుడు 

చసం, జ్యోతిషిక_ జ్యోతిశ్ళాస్ర్రం 

చెప్పగలవాడు. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

చేరు. చూ, -భట్ల గృంనా.ప. 

జోష్యుల 
చూ. జోస్యుల 

పొరుషనామం (శె). 

జోస్యం 

చూ, జోస్యుల 

గృహనామ వీవరణ పట్టిక 

పొరుషనామం (రా). 

జ్యోతిశ్నాస్ర్ర విషయం. 

జోస్యు 

చూ. జోస్యుల 

పొరుషనామం (శా. 

న్్ రాజేంద్ర చోడయరాజుల 
జోబ్యు నల్ల యభట్లు శా.1080, (యస్, 

ఐ.ఐ. VL) 

జోస్యుల 

రూ, జోష్యుల 

పౌరుషనామం (తెస సంసా. . 

ఉసం. జ్యోతిషిక_ జో్యతిష్కుడు, 
జోన్యం జోస్యుడు బహు. 
కు ద్వి.వి. “__జోస్యుల భీమన్న శోధిం 
చిచెప్పె__.” (పల్నా. పృ. 1786; పం. 

2008). 

జ్యేష్ట 

పొరుషనామం (గ్ర. 

జ్యేష్టమాసంలో వచ్చే పున్నమి. పెద్ద, 

వృద్ద. 

జ్యోతుల 

పౌరుషనామం (సం), 

జ్యోతి బహు. కు ద్వి.వి. వెలుగు; 
నక్షత్రం, సూర్యుడు. హరిజనులలో 

ఇంటి పేరు, 



తెలుగువారి ఇంటి పెర్లు 

జ 
రు.రచూమాూారుతం 

వీరుదనామం (తె. 

యుంయు_ వానతో కూడి యమ్మని 
వీచే పెద్దగాలి, తుఫాను. యంరూనిలం 

కూడ ఇదే. యంయామారుతం సుబ్బయ్య 

తంజాపూరు కన్నయ్య శిష్యుడైన వ్వ్ 

సుబ్బయ్య స్వాధ్యాయి. మైసూరు మహో 

రాజ వారిచేత “'యంయామార3౩ం” అనే 

బిరుదు పొందాడు. అకీ వీరికి గృహ 

నామం ఆయింది. 

అ 

టంకసాల 

స్థలసూచి (స్య, 

టంకము+సాల : నాణాలు ముదించే 

చోటు. మాధ్యులలో గృహనామం. సం, 

టకళాలా.; క,టంక సా౮;తు,.టంకసాలె, 

కు 
"బంక ణాదిత్య 

వీరుదనామం (శా. 

“బంకణాదిత్య సోమిశెట్టియుం__-” 

(తెలం. శా, 1. పు. 104; పం. 10 ): 

దకీణానికీ అధిపతి అని ఆర్గంకావచ్చు. 

"శంకా 

పొరుషనావం (రాం 

ఇజంకి ; స్థానం, గృహం, జలా 

42] 
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శయం. 4 జెంకి+ఆ,. 24 పెంక ; 

మామిడి, తాటి మొవ్యలతెన కాయలో 

వుండే విత నం. 

రె 

"కుకు 

రూ. పేకుల 

వృక్షసూచి (సిం 

'పేకుల్టు. Tevtona 

grandis. 3. తేస్క_; మ. తేన; 

క.తేగు, తేగ; తె.తేప, పేక, కోలా, 

కంచె పర్ణి * టాం ఇడి. 284114, 

శుకుల 

చూ, కేకు 

వృకసూచి (కె). 

చేకుబహు, కు ద్వింవి. 

వృ.నా: 

కె లర్ 

పృ త్ర్తిసూచి (రా.స్క), 

<9o.Tailor: దర్హసని, సూచీవృ త్తి. 

రాయలసీమలో హరిజనులలో వుంది, 

సర్కారులో మహమ్మదీయులలో కవ్చి 
సుంది. 
జ 

§ 
డప్పు 

రూ. డప్పుల 

వాద్యసూచి (తె). 

వాద్యవిశేషం. తోలుతోచేసి మోగించే 
తప్పెట. క.డబ్బు; త.తప్పు, 
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డప్పుల 

చూ. డప్పు, 

వాద్య సూచి (తె. 

డపస్పుబహు.కుద్వి-వి. 

శ 
తాళ 

పరాక్రమసూచి (న: 

శౌర్యం, సరా|కమం, విజృంభణ. 

క. డాక్కు త. టాకుy, 

డాగరు 

పస్తు సూచి (రా). 

వెదురు జల్లెడ. కుమ్మరి కులంలోని 

పెళ్ళిళ్ళలో వక్కలు సంచేవాడు, పెళ్ళికి 
వచ్చినవాళ్శ్ళందరికీ సమానంగా వక్కలు 

సంచడానికి కూర్చోడం “శవాసనం” 

అంటారు. డాగరు (దాగిర అం'పే పెద్ద 

వెదురు జల్లెడ. డాగరులో పోసిన 

వక్కల్ని పంచేన్య కికి కార్య కౌరణ 

నాదృళాాన్ని బట్టి ఈపేరు వచ్చి ఉండ 

వచ్చు. 

ఆల రాజు 

వ్యక్తినామం (స.). 

డాల_ గృ.నా.పూ, కేడెము. జెండా, 

కాంతి, డాలు, సం. ఢాలమ్; హిం. 

ఢాల్; క,డాలు. చూ, _రాజు గృంనా.ప. 

a 
జేగల 

పక్షీ సూచి (తెరాస ): 

గృహనామ వీవరణ పటిక 
యట 

డేగబహు. కు ద్వి-పి. సాధారణ పసకు 

లను. కుందేలు మొదలైన చిన్న జంతు 

వులను వేటాడేసకి. నం. క .గిడగ, 

గిడిగ, గిడుగ. డేగె; తు.గిడి; తె.గిడు, 

డేగ. డి ఇ.డి. 1280, | 

రది 
ఆలి 

డికె 

ఆవయవసూ చి (తెస.). 

క.డొ క్క ; ఉదరం, డొకా్యసీఠమ్మ 

ఆకలితో వున్నవారి డెక్క-లను ఆకాలం 

లోనై నాసరే సంతృ ప్తి పరచేలాభో జనం 

సెటీదట. అందువలన ఆమెకు ఈ 

గృహనామం వచ్చిందంటారు. కనుక 

ఇది బిరుదనామం. ఈబిరుదనామ మే 

గృహనామంగా మారింది. 

గాధి న! 

డోలు 
పౌరుషనామ౦ (సం). 

సం ఢోల-; హిం. ధోల్ : చర్మ 

వాద్యవి శేషం. 

త 
తక్కెడ 

వస్తుసూచి (తె). 

సేము లేక వెదురుతో అల్లిన సిబ్బు 
లుగల త్రాసు సరి, (త్యంటకమ్; 

క.తక్కడి;త.తక్కండై; 2? వృక్షసూచి. 

తక్కీలిచెట్టు, 
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తంగ? 

వృక్షసూచి (శాస). 

తంగేడుకుబొప. ఉ ; తంగుడు, పర్యా. 

తంగ; క.తంగేకి. పూచిన తంగేడును 

మనోజ్ఞమైన ్రీతో పోలునారు. తంగేడి 

సిరిగిరినాయుడు 1858 [పాంతీయుడు. 

మందాడి |పాంతానికి అధికారి. ఈతడు 

రెడ్డి పభువుల పాలనలోనివాడు. మ ల్లికొ 

ర్లున స్వామికి ఆగామం దాసంగా ఇచ్చి 

నట్లు శాసనంరాశాడు (ఎ.ఆర్. నెం. 65 

of 29809 కాప, పద్మసాలీలలో ఇంటి 

పేరు, 

తేడ 

వృక్షసూచి (స. 

వాసాలకు, కావిడిబద్దలకు, బల్లేలకు. 

బరిసెలకు పనికివచ్చే గట్టి కలపనిచ్చే 
చెట్టు. ఆకులు విస్తర్లుగా పనికివవాయి. 

గట్టిదనంతో పాటు సాగేలక్షణం కూడా 

ఉన్నది గనుక విల్ల మ్ములు తయారు 

చేయడానికి ముఖ్యంగా వాడుతారు. తడ 

(గామనామంగా కూడ కన్చిస్తు న్నందున 

దీన్ని [గ్రామనామంగా కూడ సమర్ధించ 

వచ్చు. 

తషగ 

రూ. తడికల 

పొరుషనామం (తె. 

ఆకులు వెదురు బద్దలు మొద్మలెన 

వాటితో అల్లి దడి, తలుపు మొద్శలేన 

వాటిలాగ ఉపయోగించుకునే సాధనం, 
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తగికలు వెకుకుకోను ఒట్టి వేళ్ళతోను 
మేనింలు తయారుచేస్తారు. 

రూ. తాంగా 

రూ. సమూహనూవి (తె, 

లంబాడి మొదలె, శా వులవారి సమూ 

హం; సరుకు నించదనగోనెల సమూహం, 

త త్తవాది 

పొరుషనామం (శా). 

త త్వాన్ని గూర్చి వాదించేవాడు. 

“గ త్వ్వవాది రిమ్మ ణియ్యన్ _-” శా 

1436 (టి.టి డి,ఇ.యస్.111; ప్క.! 04; 

నెం. 90). 

తం| తపతి 

చూ. తం(త్రపాలు 

వృత్తిసూచి (౮). 

““__తంత్రవతి (ప్రోలినాయిడు.....” 
శాం 1155 (టి. యం, పి. పు, 600; 

నెం, 927). "One charged with 

minor affairs; deputy ambassa_ 

dor at a minor court. T.¥. 

తం[తపాలు 

రూ, తం తపతి 

వృత్తి సూచి (my 
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సె న్యాధిపతి, సహాయరాయబారి. 
'““_- పుణ్యముగాను తంతపాలు మలి 

నాయకుడు...” (తెలం. శా,1; పు. 72; 

పం, శీ_0). 

తన్నీరు 

జలసూ చి (తె. 

తని__ నీరు. తని_ సమృద్దిగా ఉన్న, 
శుద్దమైన. కమ్మ, వడ్జెరకులాల్లో ఇంటి 

చేరు. 

తప్పట 

చూ, తప్పెట 

వాద్యసూచి (₹.). 

ఇతమ్మట. “*_ తప్పుట మలయప్ప 

సదాసేవ_-" (టి.టి.డి.ఇ.యస్. V; 
పృ. 440; నెం, 166). 

తప్పడ 

చూ. తప్పెట 

వాద్యసూచి (ల). 

“_తప్పడ థభసవరెడ్డి__” శా. 1456 

(టి.టి.డి.ఇ.యస్.11%పు.6; నెం.8). 

తప్పెట 
రూ, తప్పట, తప్పడ, తమటం. 
వాధ్యసూచి (తే.రా.స, 

చర్మవాద్య విశేషం. రాయలసీమలో 

క్షమ్మర లోనుసర్కారులో వడెకులంలో 
aa) a 

ఇంటిపేరు. త, తప్పెట తప్పటష్; 
ను ట 

మ. తప్పిట్టః తమ్మిట్టం; క, తంజట, 

కంబసె తనపై తప్పటె, _ తబ, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

తమి, తమ్మట, తమ్మ". డి. ఇ. డి, 
2510. 

తమటం 

చూ. తప్పెట 

వాద్యసూచి (రా. 

చతమ్మటము. 

తమలపాకుల 

వృక్షసంబంధసూచి (రా. 

తమలపాకు బహు. కు ద్వి.వి. కమ 

లము ఆకు సం. తాంబూలమ్. తమల 

పాకులను ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రసిద్ధి 
చెందినవారు కావచ్చు. రెడ్డలో ఇంటి పేరు. 

తంబ 

జంతుసూచి సే, 

సం. తంబ.. ఆవు. తంబ అనే 

పదాన్ని ఇప్పుడు సమూహార్థంలో ఉపయో 

గి స్తున్నారు. 

తమ్ము 

పొరుషనామం (తె. 

త. తంబలమ్ : నవిలిన తాంబూలం. 

వెలనాటి వైదికులలో ఇంటిపేరు. 

తమ్మట్లు 

జాతిసూచి (శాం 

వతమ్మళి చ్చతమ్మళ. 

వడు. 

త వ్ముళ జాతి 

ర్, తమ్మడి. శంకరాచార్యులు 

శేవదై వాలయాలలో తమిళ (బాహ్మణు 

లను నియమించారు. తమ మధ్య నివసి 
ఫ్ స్తున్న రిని తెలుగువారు కంబలి 



తీలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

(తమిళ) వారని పిలిచారు. ఈ బాహ్మ 

ణులు గోదావరి, కృష్ణ నెల్లూరుజిల్లాలొ 

ఉన్నారు, కొన్ని(పాంతాల్లో వీరు శూ(దు 

చూడబడుతున్నారవి సి. టి. 
యస్,ఐ. “..._తమ్మళ్లు మాదశివలు__” 

(టి.యం.పి. పు, 1102, నెం. 897). 

తమ్మారెడ్డి 

వ్యకి నామం (రాస, ). 

తమ్మా_ గృంనా,పూ; వినా. తమ్మ+ 

అ. వి.చూ. తమ్మన. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. రెడ్డి గృ. నా.ప, 

లుగా 

తమ్మిన 

చూ. తమ్మినేని 

వ్యక్తినామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

తమ్మిసీడి 

చూ. తమ్మి నేని 

వ్య కినామం (స), 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

తమ్మిసీడు 

చూ. తమ్మి నేని 

వ్య కీ నామం (తస.). 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

తవిర్దనేని 

రూ. తమ్మిన, తమ్మినీడి, తమ్మినీడు. 

వ్యక్తినామం (రాస). 

తమ్మి. గృ+నా.పూ. ఇతమ్మయ 

చధ య. కమ్మవారిలో ఇంటీ పేరు, 
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చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

తమిిరాజు 

వ్యక్తినామం (న. 

తమ్మి... గృ.నా.పూ; వ్య-నా, వి.చూ, 

తమ్మినేని. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ, _రాజు గృ నొ. ప. 

తమ్మి సెట్టి 

వ్యక్రీనామం (నృ. 

తమ్మి... గృ. నా.పూ; ఏ,చూ. తమ్మినేని. 

చూ. సెట్టి గృ.నా.ప. 

తరిగొప్పూల 

?6తరిగోపుల 

పొరుషనామం (సా. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. _-రరి 

గొప్పులాంకుండగు (శ్రీమల్ల ప్రధానుండి 

లన్” (చం దభా. 1.26), “సాటి 

తజీగొప్పుల మల్లన మం త్రి__” 
(చం ద్రభా. 1-286): 
తరిగోవుల 

పొరుషనామం (సం). 

తటీ_సమయంవయస్సు ఈడు, మాంసం, 

తరంగం. _గోపు9 యగోపుడు, గొల్ల 

వాడు, రాజు, గోపులకు అధిపతి. అనేక 

(గ్రామాలకు అధికారి. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. ?ఇతఅిగొల్చు పూనజేయు. 

(పేరేపించు. 

తలకోల 

వ స్తుసూచి (సం). 
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పిదికేటప్పుడు కొనను తాడుకట్టి దాని 
కొమ్ములకు తగిలించి పట్టుకునే కరో. 

తలగం 

పొరుషనామం౦ రా. 

7ఇతలగాము.తల _ గాము.రాహువు, 

రాహు[గహం. కాపులలో ఇంటిపేరు, 

తలపచేసి 

చూ. తల్ల పనేని 

వ్యకి నామం (రా.స,. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

తలాడీి 

పొరుషనామం (రా). 

చతలాడ చతలగడ.తలకింద ఎత్తుగా 

ఉంచుకొనే దిండు. తలాడ కు బాప. 

ఉ. కలాడ, తలగడ, ?ఇదిగ్రామనా మం 

కూడ కావచ్చు. 

తలారి 

రూ, తలారు 

వృ త్తిసూచి (తె.రా.శా.న్స. 
బారాబలూతి ఉద్యోగులలో ఒక వృత్తి 

వారు. Chief Watch man. ఊఉ. తల 

యారిి, తలవారి, తలారి. [పా. తలారో; 

సం, స్లలవార-; క. తలారి; తు. తళ 

వారి; తె. తలారి; త. తళవార, తలారి. 

డి. ఇ. డి. 2650. --తలరి(ప్రిచ్చ 

యాను” (ద. శా,పు.188; నం,*659). 

“లారి (ప్రోలినాయక__” టి. యం. 

గృహనామ ఏవరణ పటీకీ 
జి 

పి. 1; పు. 1108). రా తిసమయంలో 
దొంగతనం మొదలైన నేరాలు జరగ 

కుండ గస్తుతిరిగి కావలికాచే దొరతనప్ప 

బంటు, రాజాజ్జతో పీరు దండనాలు 

చేసారు ఈగృహనామం రాయలసీమలో 

మాల, మాది క లాలలోను, సర్కారులో 

ము తాసులలోను కన్చి స్తుంది. 

తలారు 

చూ. తలారి 

వ్క శ్రిసూచి (శా.). 

(బిటీము కౌలంనుండీ ఈ తలారులకు 

చేతనం చెల్లి ంచేవారని తెలు స్తుంది. 

తలారు ప్రోలినాయక__” (టి.యం. 

పి 1 పు, 1108; నెం, 410). 

తలిపిన 

చూ, తల్ల పనేని 

వ్య కీనామం (రా). 

తలిపినేసి 

చూ. తల్ల పనేని 

వ్యక్తి నామం (రా, 

తలుపుల 

గృహపరికరసూచి (స), 
తలుపు బహు. కు బొవ. కవాటం. 

ఇంటిద్వారాన్ని మూయడానికి, తెరవ 

డానికి వీలుగా అమర్చే చెక్కతో చేసిన 

పనిముట్లు. ఇప్పుడు ఇనుప తలుపులు, 

రేకు తలుపులు కూడా వున్నాయి. తలు 
పులు వ్యక్తి నామం విశాఖ జిల్లాలోను; 



తెలుగువారి ఇంటి పెర్లు 

(గామనామం అనంతపురం జిల్లాలోను 

వుంది. 

తల పచేసి 
య 

రూ. రలపనేని రలిపిన, ఆలిపినేని. 

వ్య కినామం (న). 

తల్ల ప=గ్భ.నా.పూ;జఅసూచి ?గ6తంల్లము. 

చెరువు జలాశయం. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

తల్ల పరాజు 

వ్యక్షినామం (సం). 

తల్ల ప_ గృ.నా,పూ; వి.చూ, చల ప 
™ భాం 

నలి; ఆ ర్వేల నిమోగులరో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ్భ.నా.ప. 

తల ౦ 
aa) 

జలసూచి (రా. 

యనం, తల్ల మ్; జలాశయం,చెలువు 

కోమట్లలో ఇంటి పేరు. 

తల ౦ఠాజు 
మట్ 

చూ. తలపనేని 
ag) 

వ్యకినామం (న. 

తల్ల ౦. గృ. నా. పూ; వి,చూ. తల్ల స 

నేని. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

తల్లాప్రగడ క 

వ్యక్కినామం (స). 
తల్లా... గ్భ.నా. పూ; వి.చూ. తల్ల పనేని. 

ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. (వగ గృ.నా.ప: 

తేల్లావరుంల 

వ్య క్తినామం (స. 

తల్లా_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. తల్ల వీ, 
ae) na) 

బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 
చూ. _వయల గృ.నా.ప. 

తవా 

కొలమానసూచి (సం. 

ఇతవ్య. రెండుసోలల కొలత, మానిక 

లోసగం. 

ధ్ర 

తెెటి 

చూ. తాడి 

వృక్షసూచి (తె. సా. 

తడికి ద్వి.వి. కమ్మవారిలోఇంటి పేరు. 
““_తాటిపోతస పటి.” (పల్నా. పు, 

లు 

182; పం. 2158). 

తాటిరాజు 

వ్య క్రినామం (న. 

తాటి. గృ. నా, పూ; వృక్ష్షసూచి. 

చతాడికిబొవ. వి. చూ. తాడి. ఆర్వేల 

నియోగ బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

తశాటిసైెటి 
ఈ 

చూ, తాడి సెట్టి 

వ్యక్తీనామం (తె. 

తాడి 
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నృక్షసూచి (న). 

వృ. నా ; Borassus flabillifea. 

త.తాటి మ. తాన్ని; క+తాళి; తె, తాడి, 

డి.ఇ,డి, 2614. 

తాడినోట్లు 

అస్పష్టనామ బంధం (శా.). 

“__తాడిగోట్ల తిమ్మరాజు వారు...” 

(టి.యం,పి.11; పు. 1140; నం.667). 

తాడి చెటు 
లు 

చూ. తాడి 

వృక్షసూచి (తె). 

ఒడె, కర్నసాలీలలో ఇంటి పేరు. 
డి” 

తాగీసెటి 
రు 

రూ, తాటి సెట్టి 

వ్యక్తినామం (స .): 

తాడి_గృ.నా.పూ; వృశ్షసూచి, ఏ.చూ. 

తాడి. చూ. _సెటి గృ-నా,ప 
లు 

తాడుబోయిన 

వ్యక్తినామం (స. 
తాడు. గృ. నా. పూ; వృక్షనూది. 

ఇతాడి, వి.చూ. తాడి 

చూ. _బోయిన. గృ-నా,ప, 

౪0 

చూ. తండా 

నమూహసూచి (రా. 

తాండ 

వృక్షసూచి (సంసా. 

నృహనామ వివరణ పట్టీక 

తాడిచెట్టు. (బాహ్మ ణులలో ఇంటి పేరు, 

““__తాండ్రపాపయ్య(ప్రతాపనె పుణ్యంబు 

పెజరాచ తాం(డల 

(రంగా. 216). సర్కారు జిల్లాల్లోని 

పర్వత (ప్రాంతాల్లో పెరిగే చాలా పెద్ద 

చెట్టు టో దెనిటారుగాను, పై భాగం, విశా 

లంగాను వుంటుంది, ఎండాకౌలం మంచి 

పండ్ల లోని గుజ్జుచాలా 

వుదేకపరుసుండి దీనికొయ్య మన్నిక 
కలిగినప్పటికీ నలదమయంతుల కధ 

వలన కలి ఆవేశించి వుంటాడని గృహ 

నిర్మాణానికి నిషేధించారు, 

సెంపుడింప్పు__.”” 

పృషినిసు ౦ది. 
అ ఆవి 

తాతన్నగారి 

వ్యకి నామం (రా. 

తాతన్న_ గృ.నా.పూ; పు.నా. తాతా 

అన్న. తాత_ వి,చూ. తాతా. _అన్న- 

చూ. గృ.నా,ప. చూ. గారి గృ.నా,ప, 

తాతా 

సంబంధసూచి (స). 

ఉఇతాత : తండ్రి; తల్లితండ్రి; త౦ డ్రి 

తండి; ([బిహ్మ. సేరూరిదావిడులలోను, 

వెలనాటి వై దికులలోను ఇంటిపేరు. 

తాతిన 

చూ, తాతినేని 

వ్యక్త కి నామం (న. ): 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

శాతిని 

చూ. తాతినేని 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

ప్యకి నామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు 

తాలి చేని 

రూ. తాతిన్క తాతిని 

పర్తి నామం (న). 

రాతి. గృ.నాపూ; పపువా. తాత+ఇ, 

చనం. తాత: రండి (బహ్మదేవుడు. 
తల్లితండ్రి, తం డికం డి. ముసలివారిని 

పూజ్యభావంతో సంబోధించడం; వంశం 

లో పూర్వపురువుడు. పదం 
వ్యక్తి నామాల్లో పూర్వపదంగానే కన్ని 

“తార” 

స్తుంది. ఉదా : తాతబ్బాం, తాతారావు, 

తాతిరాజు, తాతిరెడ్డి. కమ్మవారిలో ఇంటి 

పీరు. చూ. ఎనేని గృ నా.ప. 

తాలిరాజు 

వ్యకినామం (స. 

తాతి.. గృ.నా,పూ; పుం సొ ప చూ 

తాతినేని. ఆర్వేలనియోగి 

లలో ఇంటిపేరు. చూ. _రాజుగృ.నా.ప. 

(బా హ్మాణు 

తాలి రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (సం). 

తాతీ. గృ.నా.పూ; ప్ప, నా, న 

తాతినేని. చూ, _రెడ్డి గృ.నా.ప. 

"తాపీ 

పృత్తిసూచి (తె.న.). 

గృహనిర్మాణానికి ఉపయోగించే సాధ 
నం. తాపీపనిచేయడ మే వృత్తిగా కల 

43) 
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వారు. చూ. శాహివ్యంలో ఇంటి పర్లు, 

తాలం 

వృషగూచి (స. 

?6సం. తాళ : తాడిచెట్టు 24 సం. 

తాళ_ , వీగం. 

తాళాబక్సుల 

“RR ఇ 
ప్థర నామం (స), 

తాళా_ గృ. నా. పూ; వృషసూచి. 

వి.చూ. తాటి 6రాశము ; తాటించి. 
ళు 

రాజు చూ, _బతు ల గృంగాంప, 
wml? 

తాళి 

సృషనూచి (తె. 

?తౌడి తాళిబొట్టు. మంగళసూూతం. 

లాళముకలవాడు; తాళంవాయంచేవాడు: 

శివుడు; నేలఉసిరిక చెట్టు; పెద్దఆకులతాటి 

చెట్టు; తాటికల్లు; కంచుతో చేసిన తాళపు 

చిప్ప; వాద్యవిశేషం సూ,ని. 

తావేటి 

జంతుసూచి (రా). 

?గతాబేటిఇతాబేలు. కూర్మం,కమ ఠం. 

త.యామై, ఆమె: మ.ఆమ; క,తాబేలు, 

తాంబేలు; తు.ఏమె; తె.తాచేలు;తా మేలు. 

డీ. ఇ డి. 4282. కాపు, వెలమలలో 

ఇంటిపేరు. 

తాసరి 

బాతిసూచి (శా). 

*చదాసరి, వి.చూ. దాసర్హ “ఎతొాసరి 
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పాపనాయుడు_._” (టి.యం పీ. పు.637; 

నెం. 660). 

గొ 
se 

తిక, ల 

పొరుషనామం (తె). 

శతిక్క. ఉన్మాదం, వెర్రి. వె ర్రిపట్లిస 
పారు. 

తిక్కన 

ఇతిక్కి-నేని 

వ్యకినామం (న. 

తిక్క. గృ.నా-పూ. వ్య.నా. తిక్క" ఇ 

శతళిక్కుయ, ? (పా, తిక్ష-య సం. తీక్ష_ 

చూ . ఎన గృంనా.ప. 

తిపిచ్నేని 

చూ. (త్రిపురనేని 
వ్యక్తినామం (రాం), 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

తిప్పనగారి 

వ్యక్తినామం (రా.). 
తిప్పన_ గృ.నా.ప్వూ పు,నా. 

నూచి. చతిప్పన్న. 4 తిప్ప+అన్న. తిప్ప_ 

“దేవతా 

6నం. తిపురాంతక_ 

చూ. గారి _గృంనాంప. 

తీప్పరవోయిన 

న్యక్తినామం (తె) 

శిస్పరక- గృ.నా.పూ.? ఉతిప్పన,. 

చూ. _వోయిన గృ.నా.ప 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 
(a) 

తిప్ప రాజు 

రూ. తిప్పరాసు 

వ్యకి నామం (శా. 

తిస్ప_: న్ననా పూ; వ్య.నా. చ తిప్పయ,. 

__ఓప్పరాజు రామరాజు_-” శా.1482 

(టి.యం.పి.11, పు. 927; చెం. 227). 

చూ రాజా గృ్భ.నా.ప, 
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వ్యక్తైనామం (రా). 

తిప్పా_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. విచూ, 

శీప్పరాజు, చూ. జోస్యుల గృ.నా.ప. 

తిప్పాబత్తుల 

న్యక్తినామం (న. 

తిప్పా_ గృ.నా.పూ; తిప్ప+ఆఅ, వి.చూ. 

తిప్పరాజు. చూ. -బత్తుల గ్భ.నా.ప 

తిప్పాభట్ల 
వ్య కీ నామం (తె,). 

తిప్పా_ గృ.నా.పూ; వ్య నా. తివ్ప+లఅ. 

వి. చూ. తిప్పరాజు. [బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. -భట్ల గృంనా.ప, 

తిప్పావరుల 

వ్యకినామం (తె. 

తిప్పా. గృ నా.పూ; వ్య.నా. తిప్ప. 
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వి, చూ. తిప్పరాజు. 

ఇంటి పేరు. చూ. _వయుల గృ.నాప. 

అధ 
(బాహ్మణులలో 

తిప్పినేని 
చూ. తిప్పి నేడి 
వ్యక్తినామం (రా. 

తిప్పినీడి 
రూ. తిప్పిని 

వ్యకినా మం (న. 

తిప్పి. గృ.నా.పూ; వ్య.నా;4 తిప్ప" ఇ 

ఇతిప్పయ. వి.చూ, తిస్పరాజు. కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు, చూ..నీడి గృ.నా.ప. 

తిప్పి రెడ్డి 

వ్య క్తినామం (తె.స.). | 

తీప్పి_ గృ నా.పూ; వ్య.నా; వి చూ. 

తిప్పినీడి. చూ. _రెడ్డి గృ.నా,ప. 

తెమ్మడి 

జఇంతునూచి; దేవతాసూని (రా. 

చతిమ్మడు : కోతి. క. తిమ్మ: ఈ. 

తిమ్మన్ .; హనుమంతుడు. 

తిమ్మన్న 

వ్యక్తీనామం (ర.). 

తిమ్మ. గృ. నా. పూ; చేవతాసూచి. 

చతిమ్మడు. వి.చూ. తిమ్మడి. ?చతిరు 

మలన్న. తిరుమల+అన్న : వెంక ేశ్వర 

స్వామి. చూ. తిమ్మప్పడు. తిరుమల+ 

అప్పడు “ వెంక పేశ్వర డు. 

చూ, _అన్న గృంనాంప, 

తిమ్మూవరుల 

వ్యకి నామం (సం). 

తిమ్మా _ గృ-నా. పూ; సృ.నా; వి.మాం 

తిమ్మన్న. బాహ్మణులలో ఇంటి పరు, 

చూ, _న ఖల గృ-నా.ప 

త్య్యగూర 

పృక్ష్షసూచి (న. 

ఒక విధమైెస ఆకుకూర 

తియ్యా 

పౌరుషనామం (సొ 

ఉతియ్య : మధురమైన, 

ఇంపెన, ప్రియమైన. 

తీపిగల, 

తినుకోటి 

వృత్తి సూచి (నృ. 

సగులవాడు. తిరు_ (శ్రీ పదమైన; సవిత్ర 

మైన; కోటి ; వేగు, 

తికుణాము 

వాద్యసూచి (స. 

వైష్ణవ దేవాలయాలలో ఊడే వాద్య 

విశేషం, శ్రీకాకుళంలోని శ్రీవల్లభ 

రాయనికి ముత్యాల తిరుణాము వీరనర 

సింహ దేవుని దేవు లెన గంగా మహో 

దేవులు చదివించినట్లు శాసనంలో వృంది. 

(యస్.ఐ.ఐ. IVy. 

తిరుపమోని 

పొరుషనామం (త). 
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చతిరియు : భిక్షం, భీక్లుకవృ త్రీ . 

చూ, _వోని గృ నాంపం 

తిరుమల చెట్టి 

చూ, తిరుమల సెట్ట 

న్య క్తినామం (రా). 

తిరుమల పెద్దింటి 

గృహసూచి (సంసా, 

తిరునుల_ గృ.నా.పూ; పర్యత సూచి, 

తిరు-మల : వేంకటాచలం. _ పెద్దింటి. 

చూ. పెద్దింటి. చైషవులలో ఇంటికే పేరు. 

“ఇది 1. hese పెద్దింటి పద్మ నాభా 

చార్య శిష్యుండ_._” 

గ. ప్ప, 137). 

(భృగుసం. ఆళ్వా. 

తివమల, పగడ 

వ్యక్తినామం (స). 

తిరుమల... గృ.నా.పూ; స్థ్టలసూది, 

వ్ చూ; తిరుమల సెట్ట. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, పగడ గృ నాప 

సర్వత సూచి. 

తిరుములరా జు 

వ్యక్తినామం (నృ. 

తిరుమల... గృ-నా.పూ; విచూ. తిరు 

మల సెట్టి. ఆర్వేల నియోగి Son 

లలోఇంటిశే పేరు. చూ. _రాజు గృ. నా ప 

తిరుమల రెడ్డ 

వ్యక్తినామం (స. 

తిరుమల... గృ.నా.పూ; వి.చూ. 

శిరుమల పెట్టి. చూ. _రెడ్డి గృంనా వ, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
టె 

తినును ల సెట్టి 

రూ. తిరుమలచెట్టి 

వ్యక్తినామం (స.). 

తిరుమల. గృ.నా.పూ; స్టలనామం, 

య. తిరు_స్ట లనామపూ.; పవిత్ర 

మైన; _మల : స్టలనామ స.; కొండ, 

త. మలై; మ. మతః , మలి: పర్షి, 

కతర్ క, ఇ.డి. 8882. 

చూ, _ నెట్ట గృ-నొంప. 

తెరు మూని 

పొారుషనామం౦ (స. 

4 “రుమణి: వైష్షవులు నొసటధరించే 

తెల్ల నిమట్టి. 

తిరుఏధుల 

పొరుషనామం (స). 

తిరు _ వీధుల. తిరువీధి బహు. కు 

ద్వి.వి. తిరు_పవిత్రమెన. _వీధి; బజారు, 
రాచవీధి. దేవుడు ఊరేగే వీధిని తిరు 

వీధుల అని వ్యవహరిసారు. కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు. 

తివారి 

వృ త్రిసూచి (తె. 

వేద పాఠకుల వృత్తి. చమరాకరీ. 

తివారీ. చపా. తివాడీ_ ఉనం.(త్రిపారీ. 

ఫ్రీ 
తీగ 

రూ. తీగల 

వృక్షసూచి (న. 



శెలుగువారి ఇంటీ పేర్లు 

లత, త్తీలు మెడలో ధరించే బంగారు 

పడ; మొలనూలు; వీణ మొదలెన 
bon) మలు 

వాటిత౦తి. 

రీగల 

చూ. తీగ 

వృకసూచి (తెరా). 

తీగ బహు. కుద్వివి. మైసూరు 

డేశంలోని కొన్ని (ప్రాంతాలలో తమిళ 

భాషను" తీగలు ”అఆంటార ట. మెనూరులో 

స్టీర బడిన తీగలవారు వారిభాషను మర్చి 

పోయి కన్నడభాషను మాట్లాడుతున్నారని 

సి. టి. యస్. ఐ. పేర్కొంది. వీరు 

తరువాత తెలుగు డెశంలో సిరవ 

ఉండవచ్చు. 

తీంం 
థి 
రూ. తీరాల 

ళా 

జలసూచి (రా. 

రేవు. పు ణక తం, యజ్ఞం, శాస్త్ర, 

మహర్షులు స్నానాలుచేసిన నది, తటాకం 

మొదలైన పుణ్యోదకం. ?6తీర్దుడు. 
తీర్గుడు అనే పదానికి ఉపాధ్యాయుడు, 
మంత్రి, రాజు వద్ద సహాయకులుగా వుండే 

మంత్రి మొదలైన పద్దెనిమిదిమండిలో 

ఒకడు అని అర్హం. సన్యాసుల పెర్ల 

చివర చేర్చు ఉపాడిభేదం. ఉ : ఆనంద 

తీరుడు. సూ. ని. (బాహ్మణులలో 
థి 

ఇంటిపరు. 

తీరాల 

చూ. తీఃం 
bs) 
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జలసూచి (స). 

తీరం 
అ రు 

వె దిక ద్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 
పూ 

ఎలనొట్ బహు. కు ద్వింపి. 

షా 

యల 

తుంగ 

రూ. తుంగా 

వృక్షసూచ (తె గ). 

ఇంటికప్పుకు వాడే గడి కమ్మువారిలో 
(a 

ఇంటిపేరు. క. తుంగ; తు. తుంగ; 

శె. తుంగ. డి.ఇ.డి. 2690. 

తుంగా 

చూ. తుంగ 

వృక్షసూచి (రాస. 

తుపాకుల 

ఆయుధసూచి (స.సా. 

తుపాకి బహు. కు ద్సి.వి మందు 

గుండు వేసి దట్టం కాల్చే ఇనుప 

గొట్టంగల యుద్దసావవ విశేషం బలిజ, 

యానాదులలో ఇంశి పేరు. 

హిం. తుఫక్కు. క. తువాకి; తుం 

తుపాకి; త. తుసాక్సి.. “_ .తుపాకుల 

యనంత భూపాల (ప్రణీతంబె వు 

(వచ. భా. Tel.M. పు. 285). 

తుప్పర 

రూ. తస్పరి 

జలసూచి (తె) 

గాలిచేత చెదిరిఎడే నీటిబొట్టు, తుషారం. 
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తువ్వర. తుప్పర. సం. తుషార; 

క, తూపటు, తుంతుణు. 

తుప్పరి 

చూ. తుప్పర 

జలసూచి (తె). 

తుంబ 

వృక్ష్షసూచి (రా. 

సొర. ఉసిరిక. సూ+ని; పొలుపితుకు 

చెంబు ఆని ఆం.వా యాదవులతో 

ఇంటీ పేరు. 

తుమ్మ 

రూ. తుగ్ముల 

వృక్షసూచి (రాస. 

పర్యా. జాల, జాలి. వృ.నా. ౦02012 

nilotica. పద్మసాలీల్కు మాల, రెడ్డి 

కులాలలో ఇంటిపేరు. 

తుమ్మఏనుగు 

* వృక్షనూచి (రా. 

వృక్షవి శేషం. 

తువ్మాగింజలు 

వృక్షసంబంధసూచి (రాం). 

తుమ్మ చెట్టు యొక్క. విత్తనాలు. 

తుమ నేని 

వృత్షసూచి (న. 

తుమ్మ... గృ.నా.పూ; 

వి. చూ. _తుమ్మఆ, 

చూ, రాజు గ్భ-వా.ప, 

వృక్షసూచి, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
అ 

తుమ్మరాజు 

వ్యకి నామం (సం). 

తుమ్మ-_ గృ-నా.పూ; వి.చూ, తుమ్మల. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _రాజు గృ.నా ప. 

తుమ్ముల 

చూ, తుమ్మ 

వృక్షసూచి (తెరా. 

తుమ్మ బహు. కు ద్వి-వి. 

వారిలో, హరిజనులలో ఇంటి పేరు. 

కమ్మ 

తుమ్మి సెట్టి 

వ్యకి నామం (స. 

తుమ్మి __ గ్భ.నా.పూ; తుమ్మ __ ఇ. 

వి.చూ. తుమ్మనేని. 
చూ. సెట్టి గృ,నా.ప. 

తుమ్మెద 

కీటకసూచి (స. 

భృంగం, తేటి. త-తుమ్బి; మ.తుమ్బి. 

క. తుమి. దుమ్బి; తు. తుమి; 

తె తుమ్మెద. డి.ఇ.డి. 2781, 

తుర కొ 

రూ. తుర్కా 

తెగసూచి (స). 

తురక, మేచ్చుడు, (పొ. తురుక్ణ_ 

చసం. తురుష్క... 

తురగా 

జంతసూచి (తె.సు. 

యతురగము. వేగంగాపోయేది. గుజ్జం. 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. 

తురాా-- 

చూ. తురకా 

జాతిసూచి (తె.స్ఫ. 

తులం 

కొలమాససూచి (తెస్ఫ. 

ఇతులము : తులమాన విశేషం. 

పలమందు మూడో భాగం. ఒక 

త. తోలా. 

తులసిగారి 

వ్య క్తినామం (తె. 

తులసి. గృ.నా.పూ; ప్రీ. నా. వృక్ష 

సూది. తులలేనిది. తులసిచెట్టు. సం. 

తొళసి. కార్తీక శుక్ర పక్ష ద్వాదశినాడు 

శ్రీకృష్ణునకు తులసీదేవికి వివాహం 

చేసారు. ఇది ఒక (వతం. తులసమ్మ. 

వ్య,నా. చూ. _గారి గృంనా-ప. 

తుల్ణగారి 

వ్యక్తినామం ఓతె.). 

తుత్ర_ గృ.నా.పూ; వృ-నా. ఇతులజ. 

మరాఠీ వ్య క్తినామం. 

చూ, _గారి గృ.నా.ప. 

తుళువ 

దేశసూచి (పాం, 

క. తుళువ. తుళుదేశంవాడు; తుతుకు 

నమ్ : కన్నడ 'డెళానికి సడమటనున్న 
'దేశం. మనుచరిత్రలో కృష్ణరాయని 

448 

వంశం తుర్వసుని వంశమని, తుర్వసు 

శబ్రంనుం డే "తుళువ" శబ్దం వచ్చిందని 
చమత్క-రింప బడింది. వా్తవావికీ 

తుళువ వేశాన్ని పాలించేవారు తుళువ 

రాజులై యుుఎటారని సూని. “* 

వంశంబు తుకువాన్వయమ య్యె_..” 

(మను. 

వాని 

అ 
e959? 

తూము 

రూ. తూముల 

పొరుషనామం (స. 

నాలుగు కుంచాల కొలత; భూసూచి. 

ఎకరంలో రెండువంతులు. ?చతూము. 

బండి చకంలో మధ్య ఉన్న రం ధం; 

నీళ్ళు బై టకువచ్చేలా ద్వారం ఏర్పరచి 

కటిన కటిడం. కమ్మ, (బాహ్మణ 
య్ యు 

ము తాసులలో ఇంటి పేరు. 

తూముల 

చూ. తూము 

పొరుషనామం (సం). 

తూము బహు. కు ద్వి-వి, 

వారిలో ఇంటి సేరు. 

కమ్మ 

తూరుపు 
దిక్సూచి (తె). 

సూర్యుడు ఉదయించేదిక్కు. తూటు_ 
సూర్యుడు (ప్రవేశించు. అంపే ఉదయించే 

దిక్కు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
ధాన్యాన్ని గాలివాలుగా ఎ త్తువుండి 



Gan డీడీ 

ఫ్రోసి తాలుధాన్యాన్నీ వేరుచేయడాన్ని 

తూరుపు పట్టడం అంటారు. 

"తేడ 
ae) 

వే స్తుసూది (స). 

తెడ్డు బహు. కు ద్వివి ; కొయ్య 

గరికె, పడప నడపడానికీ ఉపయోగించే 

సాధనం. సం. తర్గూ- ; వ త. తుడుప్పు. 

"తెనుగు 

చూ. తెలుగు 

భాషాసూ చి (తె. 

"తెప్ప 

పొరుషనామం౦ (శా.). 

క. తెప్ప; త. తెప్ప. నౌక; 

కొయ్య, మిట్ట (పడేశం. ““__తెప్పవారి 

మామిడి తోంటను--” శా. 1156 

(తెలం. ఛా షే పు. 69, పం. 22). 

తెప్ప 

తెలకుల 

పెొరుషనామం (శా.). 

?తెలకల. చతెలకలు. నువ్వులు, 

“సహస శాభాన్వయ గోత్రులై న తెలిక 

కుటుంబములవారు చాళుక్య రాజకుటుంబ 

ముల కిషభృత్యులె (ప్రశంసింపబడిన 

వారు. వీరాకాలమున( బెక్కుదాన శాసన 

ముల [వాయించి యుండిరి. ఆనీ శా,శ: 

పు.180. ప్రా. కేల్ల క. ఉసం.త్రైలిక_ 

“బెజవాడ శాసనీలై న తెలకుల కొమ్మన 

గడియన__” (యన్. బలమే షపు.203; 

వం. 1.8). 

గృహనామ వివరణ పటీక్ర 
చు 

తెలంగాణ 

స్టలసూచి (తే): 

తెలగాణము,. తెలుగు + ఆజెము. 

తెలుగు దేశానికి సంబంధించిన. శాస 

నాలలో 'తెలుంగాణెము' అనికన్సి సుంది. 

తేలుగు 

రూ. తెనుగు 

భాషాసూచి (స). 

శ్రీ శె లం, దాక్ష్షొరామం, కా శేశ్యరం 

మొదలైన ఈమూడు శై వక్షేత్రాల మధ్య 
ఉన్న స్థలం (తిలింగ దేశం. ఈ దేశంలో 

మాట్లాడేభాష తెలుగు లేక తెనుగు. 

ల_న లకు భేదం లేదుగనుక తెలుగు. 

తెనుగు వ్యవహారం, (బౌన్ ఈ సిద్ధాం 

తాన్ని అంగీకరించక తెన్_ అంపే 

దకిణం. తెనుగు. దక్షిణదేశపు భాష 

అని వ్యుత్సత్ని చెప్పారు. త. తెలుగు; 
క, తెలుగు, తెలగు, తెలంగు; తు. 

తెలుంగు, తెలుగు. డి.ఇ.డి. 2820. 

తెల బటల 
గల 
పస్ర్రసూచి (తె). 

తెల్ల బట్టబహొ ,కుద్వి.వి. తెల్ల నివ స్ర్రం. 

తెల నివ సాలు ధరించే వారుకొనచ్చు. 
(ag) mar.) 

"తెల మంటిన్లోళ్ళ 
గ అ 

పెరుషనామం (రా. 

తెల మఆతటిగోరు బహ్క.కు ద్వి. వి. 
ఛి 

తెలాకుల 
య 

అస్పష్టనామబంధం (న). 



తెలుగువారి ఇంటి పెర్లు 

“ఇదె చాకలికి పర్యాయపడమని 1901 

సెన్సస్రిపోర్టులో షండి. వృతి మాని 

ప్రభుత్వ ఆఫీసులలో ప్యూనులుగ పని 

చేస్తున్న వారని 6.0. ౮21 అన్నారు, 

విచూ. సి.టి.యస్.ఐ. 1/1. వై శ్యకులం 
లో ఇంటి పేరుగా వుంది. 

'లెల్లావుల 

జంతుసూచి (సం. 

తెల్ల "ఆవుల ; తెల్ల నివర్ణంగలఆవులు, 

కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. ? చ శతెల్లావల, 

సిద్ధార్రము. వృక్షవిశేషం. శ,ర, 

తే 
తేళ్ళ 

సరీస్ఫపసూచి (తస, 

తేలుబహు.కు ద్వి.వి. కొండితో కుద 

ఒక విషజంతువు. తేలు 

మంతం 'పెట్టైవారు కావచ్చు. కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు. 

తె 
తోక్క_-డము 

పొరుషనామం (సా). 

ఇతొక్కుకు భావార్థకరూపం. “సోమ 
సూర్యులభాతి వెంకటజెట్టి గోవింద 

జెట్టియును, ఫొంకంబునందు పూర్వ 

జొండర్ధి జనులు తొక్యడములు సడ 

లించు కతన, కతొక్క-డము 

44] 

వృళ్చిక౦. 

[ఘనులు 
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వెంకొిటజె-యం డు.” (నింజజా. Tel, 
లు (a 

Man, పు, 903). 

తొంగలి 

పొరుషనామం (స. 

త,రౌంరిల్ : రాజదిహ్న్న మైసగొడుగు. 

ఉొటి 
లి 
వస్తు గూచి (రా. 

నోరువెడల్చు, అడుగు సన్నం గల 

గంపవంటి పొత,. గంగాళమని బౌ; 

కటాహము చి.నీం, క.తొని; త. తొట్ట. 

పశువులు నీళ్ళుతాగటానికి రాతితో కట్టిన 

కటడం. 
« 

తొండపనేని 

వ్యక్తినామం (సం 

తొండప.. గృ. నా. పూ; 

శతొండప్ప. ఇతొండ+"అప్ప, 

షళోండన్ భకుడు.' _అవ. చూ, 

గృ.నా.న. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

పు. నా, 

తొండము 

పౌరుషనామం (స). 

ఏనుగుతొండం, మోటగూన లోనినీరు 

సూటిగా జోదెలో పడడానికి అడుగున 

కుట్టిన ఏనుగుతొండృం లాంటి తోలు 

గొట్టం. 6సం. తుండఘ్. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. 
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త మ్మం, డు 

సంఖ్యాసూచి (స. 

తొమ్మిదిమలడి. హరిజనులలో ఇంటి 

బరు 

తెలుచూరి 

పౌరుషనామం (స). 

తొ లుచూలు, మొదటి బిడ్డ. తొలుచు 

తొలుత. మొట్టమొదటి ఆనే ఆర్థంలో 

ఈలుచూరి. తొలిసూరి మొదలై నపదాలు 

వృవహో: ౦లో వృ ఇ 

కా 
తోక 

రూ. తోకల 

వొరుషనామ౦6 (రా, 

పశుపత్యాదులవాలం. ఎరుకలవారిలో 

ఇంటిపేరు. క.తో శె; తతో 3;తుంతో కె; 

మ. తోక. డి.ఇ,డి. 28016. 

తోక చీచ్చు 

పొరుషనామం (స). 

తోక+చిచ్చు. తోకలాగ పొడవుగా 

వ్యాపించిన నిప్పు. విస్పురగిలించిన పిడ 

కల వరస. [బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

తోకల 

చూ. తోక 

పొరుషనామ ౮ (తె.స్కుం 

తోకబహు. ళు ద్వి. వి. 

కమ్మవారిలో ఇంటీ పేరు. 

ఎరుకలతో, 

గృహనామ పీవరణ పటిక 
(ఎ) 

తోక 

రూ. తోట్ల 

వననూచి (కె.రా.స.సా. 

ఉవ్యానవనం, ఉపవనం. ఇంటిచుటూ 
చి 

ఉన్నతోట. ఆ(కమం. క.తోట, తోంట; 

తు. తోట త, తోట్టమ్: మ. తోట్టమ్ 
డి.ఇ.డి. 2927. కమ్మ, కాపు, చెంచు, 

బోయ బాహ్మణ, ముతాస్క 
యానాది కులాలలో ఇంటిపేరు. “వీ 

వర్మగావ ణీకే, దారములారా మములును 
దగువాడు మహో, దారుడు తోట 
కులుడుస, ర్వారాయుడు 'పేర్మిమమ్ము 

రావించె...” చాటువు. 

తోటకూర 
వృక్షసూచి (స). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

తోటి 

వృ త్తిసూచి (రా. 

(గామ సేవకులు. పాకీపని. ఈ. తోట్టి; 

మ-తోటి; క.తోట్సితు,.తోటి, తె.తోటి = 

డి. ఇ. డి. 2924. 

Tondu=to dig. or tolt=to go 

round. అనే సవాలనుండి వచ్చుంటుం 

దని, [గామంలో మురికి పనంతా చేస్తా 

రని, సతాలు ఊడ్చుతారని, (గామంలో 

వీరిది చాలాతక్కువ కులమని సిటి. 
యస్.ఐ.[౧ పు.182, రాయలసీమలోని 
కాపులలోన్తు మాలవారిలోను ఈ ఇంటి 

"పేరు కన్చిస్తు౦ది. 

బలిజ, 

5027600201 



శలుగువారీ ఇం టీ పేర్లు $17 

తోట్ల నేని చూ. _మల్లు గృ.నా.ప, 

a వ్యక్తినామం (వు). 
తోటల. తోటదిహు.కు ద్వి, వి. ఇడ్రపుర నేని 

Vo 

his (తీపు వారి 
వృక్షసంబంధసూచి (స) 

తమలపాకు.  చేమలము+ఆకు. 

తమలపుఆకు. తోంపు_ గృ. నా. పూ; 

తోపు = ఎరుపురంగు. వా. నోరు 

ఎరుపు ౦గు రావడానికి నవిలేఆకు. 

చూ. _ఆకుఠి గృ.నా.ప, 

డేవతా సూచి (తె. 

శివుడు. |తిపుర సంహారసమయంలో 

భూమి రగంగాన్కు సూర్యచం దులు 

చ కాలుగాను, వేదాలు గురాలుగాను, 

మేరువు చాపంగాను, శేషుడు నారిగా, 

విష్ణువు బాణంగా తోడ్చర్తారటి. చూ 

తోళ్ళ త్రిపురారిభజు. 
ఫౌరుషనామం౦ (రా.స.), 

తోలుబహు. కు ద్వి, వి. జంతువుల (తివ్రురారిభట్లు 

చర్మం. ఈ. తోల్; వర్షి తోల్; కవి. _ నకిదణాదుం Gr 
ప కా. చేకళాన 

తోలు. డి.ఇ.డి, 2087 శ్రిపురారి- గృ,నా.పూ; చవతాసూచి. 
త్రిపుర+ఆరి. త్రిపుర _మూడుషురాలు, 

(త _అరి. క్ల (తవు (తిపుర సంహారం చేసిన 

తివురచేం 
వాడు, శివుడు. (బాహ్మణులలో ఇంట్ 

రూ. తిపిర్నేని, తిపుర్నేని. పేరు, చూ. _కట్ల గృంనా-ప- 

న్య క్తి నామం (శెసం). 
ద 

(తిపుర- గృ-నా.పూ; వ్యనా. (త్రిపుర, 
దడిగ 

(తిపురాంబ, (తీపురసుందరి 'మొద్శలెనవి 

కూడా ఇలాంటి వ్యక్తి నామాలే. కమ్మ లూ. దడిగె 

వారిలో ఇంటిపేరు. 
ఫౌరుషనామం. ఆయుధసూచి (కె). 

చూ, _నేని గృ.నా.ప. 
వేటకం, పలక, డాలు, 

తివురమల్లు 
దడి? 

వ్యక్తినామం (న.), రూ. ధడిగ 
తిపుర- గ్భ.నా పూ; మిచూ, (తిషర జ్రయుధసూచి (క) 
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దంటు 

పృక్షనూచి 

తృణ విశేషం. జొన్న మొదలె లెన వాటి 
కొడ, వెలనాటి వై దికగబాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు, క, దంటు. 

దండగ 

పొరుషనామం (స. 
చసం. దండ-_నష్షం, రాజుధనవం తుని 

దగ్గర బలాత్కారంగా పుచ్చుకు నేధనం; 
అపరాధం చేసిన వాని దగ్గర నుండి 
అపరాధ పరిహారానికిగాను “ అధికారి 
పుచ్చుకునే అపరాధ ధనం. 

దండి నాయక 

వృడి 8 సూచి (శాస స, ం) 

సేనాపతి లేక దళేవాలు అపరాధానికి 
శిక్షవిధించే అధికారి. **“*_డివియలు 
మూజ్జీక్ . చల్జనాయక  తిక్కపయ్య 
నాయకులిచ్చిన....” 1048 వడ. (ఇ, 
టి.ఐ. పు,10% నేం, Hy జ. 
నాయక మంటి *' (టి. యం.పి. 1 
పు. 25%; నెం. 140. “_దండనాయక 
సోమన__” శా. 1694 (వె ది, 1; ప్ప 
776; నెం. 272). 

దండ రాజా 

వ్యరి కినామం (రాల 

దండం_గృ, నా.పూ.? ఆ ర్వెలనియోగు 
లలో ఇంటిపేరు. చూ. -రాజుగృ.నా.ప, 

దండాబ త్రిన 

న్య క్తి నామం [5 న], 

గృహానావ్లు వీవరణ పట్టిక 

దండా... గృ.నా.వూ.? 

చూ. _బ తిన గృ నా,ప, 
గ! 

దండి భట్ట 

రూ. దండిభొట్ల 

వ్యక్తీ నామం (తె.). 
దండి_ గృ, నా.పూ, ? ? (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. -భట్ల గృ.నొా.స 

దండిభొట్ల 

చూ. దండిభట్ర 

న్య క్తినామం (స. 

దండు 

రూ. దుండుగోళ్ళ, దండువాళ్ళ. 
పొరుషనామం (తె, రొ. స). 

సేన, దండయాత్ర, సమూహం ,కమ్మ, 
కౌపు, బోయ, హారిజనులలో ఇంటిపేరు, 
సం. దండ_; క. దండు. 

దండుగోళ్ళ 

చూ. దండు 

పొరుషనావమం (తె. 

దండువాళ్ళు 

చూ. దిండు 

పౌరుషనామం (రా. 

దండు+"వాళ్ళు. 

దండెం 

వ సుసూచి, 

యం, దండికా ; వసా౦లు ఆర వేయ 
డోనీకి లేక ఎండ బెట్టఢానికి అడ్డంగా సె 



శిలుగువారీ ఇంటి పేర్లు 

వెదురుక్కర లేక దారం, కమ్మవారిలో 

రు ఇంటి 

దత్తా 
చూ, దత్తా (తి 

వ్యక్షినామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

దత్తా కి 

రూ. దత్తా 

వ్యక్తిగామం (స). 

చనం. ద శ్తాశ్రేయ_ * ఒక ముని, 

అతికి అనసూయ యందు జన్మించిన 

వాడు, 

దవిర్ 

వ స్తుసూచి (శా.). 

₹6దబరా : పెడల్పయిన గిన్నె, 

““ఎ-దవబిర్. 

(టి.యంపి. 

?6దబ్బణ : అసత్యం. 

వెంకన్న-._” శా. 1618. 

11; పు, 841; నెం. 826), 

దబ్బర 

పొౌరుషనామం (న). 

బొంకు, ఆసత్యం; మోసం; నిందా 

వాక్యం;తప్పు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

దయ్యాల 

రూ. దెయ్యాల 

పొరుషనామం (రా.సంనా, 

దయ్యము బహు. కు డ్వి-వి. దేవుడు, 

దఇవ్వం. వసం. 

చ్రైవమ్ ? 65. దెవ్య * పిశాచం, 

యళ (పొం దేవ్షం_, 
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“దయ్యాల మల్లయ్య తా ముందు 

కొచ్చి...” (వల్నా. పు, 147; పం, 

1729). 

దరువుల 

సరిగీతశా స్త్ర పరిభాష (తె. 

దరువు బహు.కు ద్వి.ఏ.?4 సం,[ధువాః 

గీతి విశేషం, 

ది 
వృ త్తిసూచి (తె). 
సూచికవృ త్తి. పర్యా. లర్. మహ 

మ్మదీయులలో ఇంటి పేరు. 

దర్చా 

చూ. దర్భ 

తృణసూచి (రాస. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

దర్భ 

రూ దర్వా 

తృణసూచి (తె.రా.సా.). 

(పొ. దచ్చ; సం. దర్భ; క. దర్భ; 

త.ద్నర్పె : కుశ. ““_-దర్భపంళాం 

భోధితారావిభుడు__” (రుక్మాం.21.)4. 
పు. 128). “అని లోక వినుత దర్భా 
న్వయ జలది జనితుడు__” (పైది. 

ఆశ్వాగ. పు. 124. “_.దర్భకుల 
పావన గిరిరాజ___* (అభి. Tel. M; 

పు. 501). 

దర్శనాల 

పౌరుషనానుం (రాం, 



$50 

దర్శనం బహు, కు ద్వి,వి. ఆధ్యాత్మిక 

విషయ శాస్త్రభేదం. ఉదా. బౌద్ధదర్శనం, 
సాంఖ్య దగ్శనం. 

దళ వాయి 

వృ త్తిసూచి (తె.రా.శా.న,సా.). 

దళము + వాయి ; సేనానాయకుడు. 

సుంకరికి సహాయుడైన ఉద్యోగి. 
చమరారీ. దళవాయ్ర దళవాహీ. 

“*_.దళవాయి దేవరాజయ్య.__..” 

శా. 1865. (టి,యం. పి, 11; పు. 802; 

నెం. 457). “__దళవాయి. శేషా, ది 

సిద్దారినామ సంనత్సరపు__” (భాస్క. 

Tel. Ma, పు. 64). 

దళారి 

వ్ఫృత్తిసూచి (శ్). 

మారుబేరపువృ తి. *““దళారిదామినాయ 

కుడు” శా. 1100. (టి.యం.పి. II; 

పృ. 1108; చెం. 412), 

దశ ౫౦ధాల 

హెౌరుషనామం (సం). 

చదక గంధాలు + అ, పది గంధాలను 

అధ్యయనం చేసినవారు. నందవరీక 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

దశరాజు 

చూ, దేశరాజు 

వ్యక్తి నామం (న. 

థః 
చాటల 

రూ. దాట 
య 

గృహనామ వివరణ పటీశ 
టి 

పొరుషనామం (స). 

చదాటు. సమూహం. డొాటు బహు, 

కు ద్వి.వి, 

దాట 
cn 

చూ. దాటల 

ఫౌరుషనోమం (స.సా. 

_-(శ్రీ దాట్ల వెంకటకృష్ణ భూ 

రమణ..." (విజ-నం. వి; పు. 22). 

చాడి 

పొరుషనామం (స. 

దండయా (త, శతువునుజయి.౦చడానికీ 

దండెత్తి పోవడం ప్రా. ధాడీ: సం. 

ధాటీ; క. దాడి. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

దాదల 

సంబంధసూచి (సం 

చదాదిలి : దాది, పెంచినతల్లి. 

(పా.ధాఈ, ధీ సం. ధాత్రీ, క. దాది, 

దాదిచేని 

వ్య కినామం (స. 

దాది గృ.నా పూ ప్రీ.నొ- చనం. 

ధాత్రీ- పెంచినతల్లి, ఉపమాత వినూ. 

దాదలి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప 

దావ 

రూ. దామని 

పౌరుషనామ౦ (రా.). 

ఉఇదామము. ; బంధం. సాలు సితి క్లే 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

టప్పుడు పశువులకాలికి కడతాడు; చాలా 

పలుపులుగల పొడవైన తాడు. కమ్మ 

వారిలో, కాపులలో ఇంటిపేరు. 

చామసి 

చూ, దామ 

పొరుషనామం (తె. 

జామున 

ప సుసూచి (స.నా. 

పశువులకు చిబుపోసిపెసేబుఏ, పర్యా. 
రు (du) యు 

, మాం, ఫృంప., ఉరితాడు. సూ,నీ, 

.-వామర వెంకట (పభువక౦సుని-_” 

(దిహుళా. 1_15). 

Bg 
స్పా 

ఓ» 

దామరాజు 

వ్యకినామం (శాస్ర, 

దామ-_ గృ.నా.పూ; 

దామోదరుడు : కృష్ణుడు, 
దామ-+ ఉదర. దామము ఉదరమందు 

కలవాడు, యళోదచేత కట్టబడిన తాడు 

ఉదరమందు కలవాడు. ౩దామ + ఉతీ + 

ఆర_ దవూదులచే ఊత ప్ల మగు బుద్ధికి 

విషయమగువాడు. విషువు. సూ. ని. 

ఆర్వేల నియోగులలో గృహనామం. 

“__ఫొడవరము దామరాజు పోతరాజు 

నకు  దమ్మణఖముగా-_” దుర్మతి 

(తెలం. శా. 1; పు. 65; పం.18-20) 

చూ. _రాణజా గృ,నా.ష. 

స్ప.నా, దేవతా 

సూచి, 

చాముసాని 

వ్యక్తినామం (తః = 

Si 

డామ_ గృ.నా.పూ; వ్య-నా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. దామరాజు. (బాహ్మాణు 

లలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సాని గృ్భ.నా.ప. 

దామావర్వ్యుల 

వ్యక్తి నామం (తె.స .): 

దామా_ గృ.నా.పూ; వ్య-నా. దేవతా 

సూచి. చనామ. వి. చూ. దామరాజు, 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _వయల గృ-నా.ప. 

దామి నేసి 

వ్యక్తినామం (సృ. 

'దామి_ గృ.నా,పూ; వ్య-నా. దేవతా 

సూచి. వామ-+ఇ. వి.చూ. దామరాజు. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. నేని గృంనా.ప, 

చార 

చూ. ధారా 

పొరుషనామం. వాద్యుసూచి (రా. 

దారణ 

పౌరుషనామం (న. 

క. దారణ; త, తారణ 4 

కొనడం. జ 

(శయం, 

చారపచేని 

చూ. దారప్పనీడీ 

వ్యక్తినామం (రా.స, శ 

కమ్మవారిలో ఇరిటిపేరు. 



లీ్రల్లీ 

దారవుస్డి 

రూ. దారపనేని. దారిపినేని. 

వ్యక్తృనామం (న), 

దారపఫు_ గృ.నా.పూ; ?4సం. ధారా, 

ద్యార.. చూ, జర గృ, నా.ప, 

రా 

చూ. ధారా 

వాద్యసూ చి (స. నాం). 

“__దారావారును బీర్ల వారు సుజనా 

ధారుల్._” (కన్య.వి; పు). 

చారి 

మార్షసూచి (సం. 

(పా దారం; సం, ద్వారమ్; క, దారీ; 

త. తారీ; తు. దారి, డి.ఇ.డి. 2580. 

మార్గం, దారి. హరిజనులలో ఇంటి పేరు. 

స్థానం, పార్శ్వం, సూత్రధారుడనే 

అర్ధంలో కూడ కన్పిస్తుంది 

ఊారివీనేస 

చూ. దారప్పనీడి 

వ్యక్రినామం (నృ. 

ఉఇదారపునేని. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

దొ రాల 

వ్యక్తినామం (స). 

దార_ గృ.నా,పూ; ఉసం, ధారా, 

చూ. _రాజుల గృ.నా.ప. 

ఊచాళొ 

పౌరుషనామం (వే) 

గృహనామ వివరణ టీక 
యట 

పడియొక్క ఎకువ తక్కువలు. 

నెయ్యి, నూనె మొదలై నవి గల పాత్ర 

లను [తాసుయొక్క వెదురు పళాలలో 

(సిబ్బ్రి పెట్టి సరిఎత్తు రాళ్ళను మరొక 

దానిలో పెట్టి పడి కట్టడం. 

చావల 

పౌరుషనామం (స). 

?4దావ, తగవు. దావ బహు .కుద్వి,వి, 

వాడు నామీద దావావేళాడు. వ్య. 

?ఇదావము ; అడవి, 

దాగిరాజా 

వ్యక్తినామం (సృ. 

?6 దేశిరాజు. దాశీ_ గృంనా.పూ; 

?6దాశుడు. చేపలను హింసించేవాడు. 

బె స్తవాడు. ?6దాశేయుడు. జాలరి స్రీ 

కొడుకు. *చదాశారుడు. దాశార సంత 
యౌ ఇల 

తికి చెందినవాడు. కృష్ణుడు. (తాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు, 

చూ, _రాజు గృ,నా.ప, 

చాసర మోాని 

వ్యకి నామం (తె). 

దాసర_ గృ-నా.పూ; శూ ద్రజాతికి 

చెందిన వైష్ణవ భ కుడు. దాసరి కులం. 

వి.చూ. దాసరి. చూ. _మోని గృ.నా.ప. 

దాసరి 

లూ, దాపర్ష , భానరి, 

జాతిసూచి (రా.న.సా్ఫ. 

వైష్ణవ మతావలంబి ఆయిన ఒక 



తెలుగు వారి ఇంటి పెర్లు 

శూదజాతివాడు. నం. దాసేర.; క, 

దాసరి. దాసర్లు, 

దాసళ్ల. “__మీరు దాసరివారు మేదిని 

జ (పల్నా. పు. 06;పం,. 98). 

ఎరుకల కమ్ము కోమటి. బలిజ, బోయ 

లలో ఇంటిపేరు. భికొవృ త్తిలో ఉన్న 

వై ష్రవకులం. ఒక రూ ద్రకులస్టుడు 

తనకు పిల్లలు కలిగితే చేవుడికి ఒకరిని 

ఇసానని మొక్కుగున్నాడట. చాలా 

మంది కొడుకులు కలిగేసరికి వాళ్ళలో 

ఒకడిని ఇచ్చాడు. అరడే దాసన్. దాసన్ 

అంకే సేవకుడు. దేవునికి సేవలు చేయ 

డానికి అతని జీవితాన్ని నియమించాడు 

తండి. తండి ఆ స్తిరోని హక్కులను 

వదులుకున్నాడు. అందుకనే ఇతని 
వారసులంతా భికెవృ త్తిని అవలంభిం 

చారు. దాసరివాణ్ళు తోలు సాధనమైన 
'తప్పె'తో పాటలు పాడతారు. (పతి 

దాసరి ఒక తెంగళ _ ఇది నిజానికీ 

కులంకొదు. వృతి విభాగం మాశ్రమే. 

కాని తరువాత ఇది కులంగా భావించ 

బడింది. దాసరివారి విరుదనామాలై స 

అన్న, అయ్య గృహనామంగా ఎరుకల, 

కొరవ, మాల కులాలలో ఇంటి పేర్లుగా 

పున్నాయి. 

దాసర్గ 

చూ. దాసరి 

'జాతిసూచి (తె.న.). 

కమ్మపారిలో ఇంటిపేరు. 

45] 

బహూ : చాసఠులు, 

దాసి 

వృ త్రిసూచి (తస. 

పరిచారికవృ త్రి. సనిక _త్తె. శై వకవులు 
పురుషులకు కోడ ఈ స్ర్రీలింగ రూపం 

ఉపయోగించారు, 

చాసుగొని 

వ్య కి నామం (తె). 

దాసు_ గృ్భ.నా.పూ; చనం. దాస 

భ ఏమ, భృత్యుపు. “__గు స దాసొం 
మో అణాల 

తకం నామ పశసన్యం చై శ్యనూ దయోో” 

అన్నారు కనుక ఘూ దులపేర్త చివర 
గ 

దాసు చేరుతుంది. ఉ. గంగదాను. 

చూ. _గెని గృ.నా.ప. 

చఊచాసెటి 
లు 

వ్య కినామం (న). 

చో గృ-నాంపూ; *దాస_ వి, చూ. 

దాసుగొనీ. చూ, - సెట్టి గృ-నోంప, 

దిట్టకవి 

వీరుదనామం (స.సా.) 

కవిత్వసూ చి. దిట్ట- వైర్యం,చతు పడు, 

సమరుడు. నం. ధృష-; (సాం డిటో; 
రు! టు © 

కి. దిట, కవిత్వం చెన్పడంలో దిట, 
ల ణు 

ఆర్వేల వారిలోను, (శ్రీ వెష్పవులలోను 

ఇంటి పేరు. “__దిట్టకవి వంశ (పోద్భ 
పన్ (రంగరా, 114). ““--దిట్టి 

కవివంళశ సవిళాచ్చ నామాత్య__” 
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(పైది. ఆళ్వా. గం. 

దిండు 

పౌరుషనామం (తె. 

తలగడ; నూలువడికే రాట్నపు కదు 

రునకు నూలు మొదలై న వాటితో ఏర్ప 
రచేపిడి; నిడుపాటి గుండని తలగడలా 

చెక్కబడిన మాను; 'మెరుగుబిళ్ళ మొద 

లైనవి అంటించే రాళ్ళపనివాని సొన, 

దిబ్బా రెడి 
G 

వ్యక్తినామం (న. 

దిబ్బా- గృ.నా.పూ; పృ.నా. ఉ దిబ్బ. 

ఉన్నతభూమి, కొండ. (పా. దీఓ; నం. 

ద్వీప క. తిప్పె త. తిప్పె; పర్షి, 

డిప్ప, డిబ్బ; తె. దిబ్బ. డి.ఇ.డి.2641. 

చూ. దిబ్బయ్య. వ్య.నా, 

చూ, =రెడి గృంనాంపం 
6 

దివాకర 

గూ. దివాకరుని, దివాకర్ల 

న్యక్తినామం (శ్రా. 

ఉచసం. దివాకర _; సూర్యుడు, 

*ఇదివాకరము కాకి జిల్లేడుచెట్టు, 

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు. ““విష్ణుదేవరకు 
నిందుల దివాకర 'పెద్దిరి కొడుకు...”” 

1061 A.D. (ఇ.టి,ఐ, పు.117; నెం. 

188; పం. 1). 

దివాకర భట్ల 

స్యక్తినామం (స). 

గివాకర... గృ.నా.పూ; ష్న,నా, దేవతా 

గృహనామ వీవరణ పట్టీ 

సూచి. చదివాకరుడు. ఉనం. దివాకర_ 
సూర్యుడు, వై దికులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -భట్ల గృ.నా.ప, 

దివాకఠుసి 

చూ. దివాకర 

వ్యక్తినామం (స. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

దివాకర 
మట్. 

చూ. దివాకర 

న్యక్తినామం (స. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

దివి నేని 

న్య్మక్తినామం (స. 

దివి_ గృ.నా,పూ; ఇసం, 

ఆకాశం, స్వర్గం, ౩౬ దేవినేని 

చూ. _నేని గ్భ.నా.ప, 

దివి,= 

ది నెల 

పొరుషనామం (స. 

దివ్వె బహు. కు ద్వి.వి, దీపం. 6పా, 

దీవీ. చసం. దీప-. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు, 

ది 
దీనబంధు 

విరుదనామం (శా.). 

దీనులకు బంధువు “దీనబంధు సీతు 

రావు...” (టి,యం.పి. పు. 679; నెం, 

19). | 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

దీపాల 

పౌరుషనామం (తె.స్ర. 

దీపము బహు. కు దిర్వవి. దీపింప 

జేసేది...దివ్వె. ? ఇవృక్షసూచి_.మయూర 
శిఖ చెట్టు. (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

దీపావళి 

పర్వదినసూచి (తే. 
దీపాలవరుస. పండుగసూచి. ఆశ్వ 

యుజమానంలోని అమావాస్య పండుగ, 

నర కచతుర్దశి మరుసటిరోజు జరిగే 

పండుగ, 

దీవి 

జలమాచి (ననా). 

సీటిమధ్యఉన్న భూభాగం, ద్వీపం. 

ఉపా, దీవో_ చసం. ద్వీప. *_._సుకవి 
విధేయశ్రీసూన్ దీవిలక్మీ నృసింహా 
చార్యాభిదాన-_” (తన్క. ఆశ్వా, గ. 

స్ప. 24). కమ్మ వారిలో, (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

దు 
ద్గీ 

వ్య క్రినామం (తె.రా.న.). 

దేవతాసూచి. ప్రా. దుగ్గా ఇనం. 

దుర్గా : దుర్గాదేవి. కమ్మవారిలో ఇంటి 
Ri fy 

పీరు, 

దుగిన 
౧ 
చూ. దుగినేని 

a 

వ్య క్రినామం (రా.న.). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు 

దుగిని 
©) 

చూ. దుగ్గినేవి 

వ్య కి నామం (రా). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

దుగ్గీ చేడి 

చూ. దుగ్గినేని 

వ్యకి నామం (సృ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

దుగ్గినేని 

రూ. దుగిన్క దుగిని, దుగిసీడి, 
a) Ca) a) 

వ్యకినామం (రా.స.). 

దుగ్గి_గృంనా.పూ. న్తీ.నా, దేవతాసూచి. 

ఉదుగ్గోణ. చదుగ్గ ఇదుర్గ, పార్వతి. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

దుగి ఇెడీ 
౧ GC 

వ్యక్తినామం (స్స. 

దుగ్గి_గృ.నా. పూ; దేవతాసూచి;ప్రీ.నా. 

వి.చూ. దుగినేని. చూ. _రెడి గృ.నా.ప. 
Ca యై 

దుడుకు 

స్వభావసూచి (సృ. 

క. దుడుక; త. తుటుక్కు.. దౌష్యతి, 
డు 

చెడపని. వేగం. 
9 

దుత్రా 
వస్తు సూచి (న.) 

దుత్త జ చిన్నమూతిగ ల చిన్నకుండ,; 

పాలకుండ, 
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దుదుల 
దె 
ఆభరణసూచి (తె. 

దుదు బహు.కు ద్యి.వి. చెవికమ్ము 
రు 

దుంతల 

జంతుసూచి (రా. 

దుంత బహు కుద్వి.వి. దుంత_దున్న, 
మహిషం. 

దున్న 

రూ. దున్నపోతు 

జంతుసూచి (న. 

దున్ను : మహిషం, పర్యా, ఫోత్రు 

ఎనుబోతు, 

దున్నపోతు 
చూ, దున్న. 

జంతుసూచి (స). 

పేరూరి దావిడ (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు, 

క ప్పటి 
వస్త్రసూచి (న). 

కప్పుకు నేవస్ర్రం. (ప్రా. దుప్పటి; సం. 
వ్విపటీ; క.దిప్పటి. కమ్మ వారిలో ఇంటి 

పేరు, 

దుంపల 

శాక సూది (స. 

దుంప బిహు. కుడ్వి.చి. ఒకవిధ మైన గడ్డ, 

దును 

పౌరుషనామం (రా.). 

గృహనామ వివరణ పటీక్ష 
రు 

ధూళి, పరాగం. రెడ్డికులంలో ఇంటి 

పేరు, 

దుర్గ 
వ్యక్తి నామం (స. 

చసం. దుర్గా : గౌరి. దేవతానూచి, 

దురం 
© 
పొరుషనామం (తస, 

(ప్రవేశించడానికి వీలుపడనిది: కోటి, 

కమ్మవారిధో, బాహ్మణులలోఇంటి పేరు, 

దుర్ద రాజు 

న్య కి నామం (సం). 

దుర్గ- గృ.నా.పూ; స్తే. నా. డేవతా 

సూచి. వి. చూ. దుర, (బాహ్మణులలో 
గ. 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ. నాంప. 

దురాపగడ 
౧ 

వ్యక్తినామం (స). 

దుర్గా... గృ. నా. పూ, దేవతాసూ బి. 

వి.చూ, దుర్గ. ఆర్వేలని మోగి బ్రాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. 

ney (పగడ గృ్భ.నా.ప. 

దుర్తావర్యుల 

నక! 
దుర్గా_ గృ-నా.పూ, బ్ర నా. భవతా 

సూచి. వి.చూ. దుర్గ. బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _వయుల గృ.నా.ప, 

ద రి రాజు 

వ్యక్రినామం (స. 



శెలుగువారి ఇంటిసేర్తు 

దుర్గి. గృ. నా. పూ; ప్రీ దేవతాసూచి 

జురుర విచా చుర, ఆ ర్వేలనియోగు 
ta Ca 

లలో ఇంటిపేరు. 

చూ, రాజు గ్భ.నా.ప, 

దుర్హయ 

వీరుదనామం (శాం. 

దదుర్దయుడు. గెలవరానివాడు,జమయింప 

రానివాడు. “*..కొండపడుమటి బుద్ద 

రాజు దుర్హయ కుటుంబంలోని...” శా. 

1083. (టి. యం. పి. 1; పు. 822; 

నెం. 612). 

దుర్యాసుల క్ట 

వ్య క్తినామం { తె.స.). 

దుష్టమగు వస్త్రం 

కలవాడు; ఆతి అనసూయలకు కలిగిన 

ఒకమువి.వెలనాటివై దికులలోఇంటి పేరు. 

శఇదుర్వ్యాసుడు ; 

దువ్వి కేని 

వ్యక్తి నామం (స. 

పులి, చిరుతపులి. సం. ద్వీపీ; త. 
చిలు త్రై; కోలా. దువ, దూ; పర్తి, దూ, 

డి.ఇ.డి. 696. కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.వ. 

దు న్వెన 

వస్తు సూచి (స.). 

తలదువ్వుకోడానికీ ఉపయోగించే సాధ 

చం, పన్నె, 

$57 

దూ 
దూడల 

రూ. దూళ్ళ 

జంశుసూచి (తె.రా). 

దూడ బహు. కు ద్వి.వి. 

శిశువు. లేగ. 

దూది 

వస్త్రసంబంధసూచి (తె.స్ఫ. 
క, దూది, విత్తనాలు తీసిన పత్తి. 

సళుజాతి 

దూదేకుల 

జాతినూచి (తె.రా.సా. 

తురకలలో ఒకజాతి. “దూదేకుల 

హుశేను దొమ్మరి గోపాలు_.._” 

(చంద. 2-66). దూది=ప త్తి; ఏకుల ఈ 

వాగుచేయు, శుభంచేయు. అనే రెండు 

పదాల కలయికే దూదేకుల. వీరు మహ 

మ్మ్మదీయులుగా మారిన హిందువులు. 

దూదిని బాగుచేసే వృ త్తిగల వారు. 

ముస్లి లుగా మారిన హిందువులు కను 

కనే హిందువుల ఆచారాలూ, ముస్లి ౦ల 

సం పదాయాలు రెండూ పొటిసారు. 

దూలం 

గృహసంబంధసూచి (రాస). 

ఉదూలము. ఇంటిగోడల పెనగానిః 

స్తంభాలపై నగాని గుజ్జులకు ఆధారంగా 

న్ రం పెద్ద కర పా థూలమ్; సం. 

ష్టూలమ్్స్ త. త్రులై, తులా; మ. తుల, 

తులాం; క. తుల, తుల తొలి గ్లూల 
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తు. తొల్కె తులె; కుయి. తూలి. (డి.బి, 

ఐ.ఎఏ. 214). 

దూళ్ళ 

చూ. దూడల 

జంతుసూచి (న). 

దూసరి 

నృక్షసూచి (స. 

తృణవిశేషం. శ.ర. ఒకదినుసు వడ్డు, 

దె 
దెయ్యాల 

చూ, దయ్యాల 

పొరుషనామం (తె. 

దెయ్యము బహు, కు. ద్వి. వి. 

జేచిరాజు దె 

చూ, దేశిరాజు 

వ్య కినామం (న. 

ఆర్వేఆ నియోగి (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

దేవ 
పొరుషనామం (తెరా, 

దేవతాసూచి. (పా, 'దెవ, దెవ్వ; సం. 

దేవ; తె. దేవర, దేవుడు; త. చేవుః 
దేవన, దైవం; ర్, దేవ; తు. దేవ. 

దేవ అనే సంస్కృత పదానికి మెట్ట 

కామర చెట్టు, మగని తోబుట్టువు అని 
ఆరం. 
@ 

గృహనామ వివరణ పటి 
అ 

చేవతోటి 
పొరుషనామం (స.). 

దేవ__తోటి. దేవ. గృ.నా.పూ; కి, 
చూ. దేవ; _తోటి. చండాలుడు, శుభం, 
మేలు, 

చేవనభోయిని 

చేవనబోయని 

వ్యక్తి నామం (శా, 

“_-దేవభోయిని__” (యస్ జ,ఐ, 
1V; పు. 267; పం. 15; నెం. 781). 

చూ, _భోయిని గ్భ.నా.ప. 

చేవబ తిని 

చూ. దేవభ కుని 
వ్యక్తి నామం (స.). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

దేవబత్తుల 

చూ. దేవభ కుని 

వ్యక్తినామ ం (న). 

చేవభక్తుని 

రూ, దేవబ త్తిని, దేవబ తుల, దేవా 

భక్తుని. _వ్యక్తినామం (సం). 
దెవ.. గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి.వి.చూ, 

చేవ. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -భ కుని గృ.నా.ప, 

చేవభట్ల 

న్యకినామం (శా. 

దేవ. గృ నాంపూ, 'దేవతాసూచి.వి,చూ, 



శేలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

దేవ “*_.దేవభపెన కేతమరాజు__..” 

యస్.ఐ.ఐ. VE: పు. 98; పం. f; 

నెం. 198). చూ. _భట్ర గృంనా.పం 

"దేవమోని 
?దేవము+వావి 

వ్య కి నామం (తె. 

దేవం. గృ.నా.పూ; వి.చూ,. దేవం 

భట్ల. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

"జీవంభ ట్ల 

న్యక్తినామం (సం, 

దేవం. గృ. నా, పూ; దేవతాసూచి. 

వ్య-నా. దేవమ్మ దేవి + అమ్మ. 

వ్య-న్నా చూ. దేవయ్య, దేనమ్మ. 
(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. భట్ట గ్భ.నా.ప, 

"బీవర 
రూ. దేవళ్ళ 

దేవతాసూచి (రా.). 

(పొ. దేవో; సం. దేవ. : దేవుడు, 

(వభువు. దేవర గృహనామాలలో సర 

పదంగా కన్చి స్తుంది. ఉదా : నరసింహ 

దేవర, సూర్యదేవర. 

"దేవరభట్ల 
ల్ు 

వ్యక్తినామం (సు, 

దేవర .గృ్భ.నా.పూ; ప్ప.నా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. దేవర. క, దేవర. బ్రాహ్మ 

ణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ -కట్ల గ్య.నౌంష, 

869 

జేవరసెటి 
లు 

వ్యక్తివామం (స | 

దేవర_ గృంనా.పూ; వి.చూ. దేవర, 
చూ. సెట్టి గృ్భ.నా.ప. 

దేవరింటే 

పౌరుషనామం (స). 

దేవరిల్లుకు కొప. దేవర _ ఇల్లు. 

దేవర_ గృ.నా.పూ; దేవుడు వి.చూ. 

దేవర. దేవరయొక్క ఇల్లు. దేవాలయం. 

దేవరగుడి, దేవళ్ళగుడి, కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. 

చేవలబోయిన 

వ్యక్తి నామం (తె. 

దేవల-- గృ.నా.పూ; చదేవారియం 

౬ దేవళం. చపా. దేవుల, దేవఉల 

డేవకుల. 

చూ. _బోయిన గృ.నా.ప, 

చసం. 

చదేవలాజు 

చూ. దేవళరాజు 

వ్యక్తి నామం (న.). 

(వాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

డేవళరాజు 
శూ. దేవలాజు 

వ్యక్తినామం (న). 
దేవళ్ల- గృ.నా.పూ; వి.చూ. దేవల. 

ఆర్వేల నియోగు*లో ఇంటిపేరు, 

చేవళ్ళ 

చూ. దేవర 
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దేవతాసూచి (న). 

డేవర బహు. కు ద్వి.వి కమ్మ వారిలో 

(బాహ్మణుఆలో ఇంటిపేరు. 

జేనాభకుని 

చూ. దేవభ కుని 

వ్యక్తినామం (శా.స్ఫ. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. “__ దేవభ కుని 

నారు...” (యస్. ఐ. ఐ VL వు.60; 

పం.4; నెం. 105). 

చేవాంగపల 

తెగసూచి (రా,స.. 

బట్టలునేసి జీవించే జాతులలో ఒకతెగ. 

చేపిడి 
నివాసస్థలసూచి (తె. 

జమీందార్ల భవంతి. 

చేవిసీడి 

చూ, దేవినేని 

న్య కినామ౦ (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

-జీవినేని 
లూ. దేవిఏడి 

వ్యక్తినామం (తె.స.. 

దేవి. గృ, నా. పూ; ప్రీ. నా. దేవతా 

సూచి. చనం. దేవీ. ; దుర్గాదేవి. 

పూజ్యశ్తీల పేర్ల కు దేవి పరపదాను 

బంధంగా కన్చిస్తుంధి. ఉదా ; లథ్మ్మీ దేవి, 

సీతాదేవి. కన్మువారిలో ఇంటిపేకు. 

చూ. నేని గృ-నా,హ 
ననన 

గృహానామ విపరణ సజీక 
టి 

"బే రెడ్డి 
వ్యక్తినామం (తె. 

దేవి_ గృ.నా.పూ; వచో లపిచేసీ; 

చూ, -రెడ్డి గ్భ.నా.ప, 

-దేశనోని 
వ్య కి నామం (తె). 

€దేశాగొని. డేళ్ల 

వి.చూ. దెశ బతి ని, 

చూ, =-గోని గృ-నా.ప, 

చేశబ తిని 

వ్యక్తినామం (తె. 

దేశ. గృ.నా.పూ. ? 
చూ. _బతీ నీ గృ్భ.నా.ప, 

దేశరాజు 

రూ. దశరాజు దేశిరాజు, 

న్యక్తినామం (తె.స్ఫ. 

దేశ_ గృ.నా.పూ; వి.చూ, దీళబతీ ని. 
(బాహ్మణులలో ఇంటే'పేరు. న్ 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

గం నాం ప్లూ; 

'జేనిరాజు 

చూ. దేశరాజు 

వ్యకి నామం (స. 

ఆర్వేలనియోగి (బాహ్మణులలో ఇంటి 

"పేరు, 

"జేశిరెడ్డి 

వ్యకి నామం (రా.). 

దేశి_ గృ.నాశ్రాూ; విఃచూ. చేళజతి ని, 
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కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. రెడ్డి గృ.నా.ప. 

చేసటి 

తెగనూచి (సా), 

రెస్టలో దేసటివారు ఒకతెగ. ఉనా 

దేనట్ట-_ 6నం. దేశ్షన్ల_ ' 'శ్రీముద్దిసటి 

వంశ (గామణీ.” ( కాశీ. 21 )' 

శ్రీసాధక సుచరితా_ దేసటిషెమా 

aN పూ-భా-1). 

దాం 
ఆఆ 

దోంగ 

పొరుషనామం (రా), 

దొంగవాడు, అః టిపువ్వులోవుస్న గట్టి 

కాడను దొంగవాడంటారు. తె, తొంగు 
దొంగు, దొంగలించు; త. తొంకన, 

కొంకి; మ. నాయి. దొంగ; 

పర్డి. దొంగ్. డి.ఇ,డి, 2417. 

దొడ్డక్ 

చూ, దొడ్డా 

పొతుషనామం (సం). 

“దొడ్డ” మీద “క” పత్యయంచేరింది. 
?6దొడ్డ+అక్క, వ్యకి నామం.ధామక్కు, 

చిన్నక్కలాగ దొడ్డక్కకావచ్చు. 

దొడ్డపన 

చూ. దొడ్డపనేని 

వ్య కినామం (స). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 
46) 

తొణన్; 
శ 

$61 

దొడ్డపనేని 

మ దొపాపస 

వ్య కి నామం (స, ) 

దొడ్డప._ గృ, నా. పూ, ఉ వెడ్తప్పు 

దొద+అప్న. వొడి-గొప్పు, _అప_. చూ. 
a a 

కమ్మవారిలో ఇంటి 

EIN చౌడ్డ వ్యక్తి కి నామ పూర్యపదంగా 

గల షర దొడ్డమ్మః చొ వ 

ప నేని గ్భ. +సొంప 

ఉప్ప గృ.నా.ప, 

దొడ్డమనేని 

వ్యక్రినామం (సం, 

ట్ గమ. గం నా. పూ; = 

దొడ్డ_వి. చూ, దొడ్డపనేని. _ఆఅమి _చూం 

గృ,నా.ప. చూ. _నేని గృం-నా,ప. 

విఎగాజమ, 

జ మం (స్య. 

ఉదొర్డ. గొప్ప (శేషమైన కమ్మ 
వారిలో ఇంటి పేరు. 

చొ 

న 
. చౌక్ల 

స్టలసూ చి (తె. రా. .)ః 

సజవులుమేేే సేబీడు, పశువులను కస సే 
సళువులశాల. చసం. దోణీ_; త. కొట్టి; 
మ.తొట్టి, దొడ్డి;కొడ. తొడియ. డీ.ఇ.డీ. 

2869. దేవాంగుల,' మాల, యానాది, 
వెలమలలో ఇంటి పేరు, 
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దౌ 

oF 1 

నో 
చూ. దెడి 

(a 

స్థలసూచి (శాం. 

చౌడ్డిబహు.కుద్వి-వి, “దొడ్డ వెంకట 

నాయనీగారు._.” శా. 1481 (టి.యం' 

పీ, IL ఏ. 918; నెం. $9). 

దొండ 

చూ. దొండమాను 

వృక్షసూచి (తె. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

దౌండమాను 

రూ. దొండ 

వృక్షసూచి (స. 

బింబిక, దొండచెట్టు. 

వృ.నా. Coccinia Indica, 

సం. తుండికొ త, తొజ్హయ్; మ. 

త్ణ్తి; క్, త్, దొడ్డు; తె. దొండ 

డి.ఇ.డి. 2880. 

దొనిపి నేని 
వ్యక్తి నామం (స )ః 

దొనిపి. గృ.నా.పూ; దోణ [ప 

చ (ప్రా. దోజ_ సం. (దోఆ-. కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.వా.ప. 

దొంతంరాజు 

రూ. దొంతరాజు 

వ్య క్రి నామ 9 (వ్ర. 

డొంత౦. గం నౌ. స్టా; వ్య, నొ, 

గృహనామ వివరణ పటీక్ష 
(a) 

ఇదొంతమ. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

దొంతరాజు 

చూ. దొంతంరాజు 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

దవొంతల 

అస్పష్టనామ బంధం (స. 

2చదొంతరల, 

గొంతి నేని 

రూ. దొంతిన్ని 

వ్యకి నామం (సం). 

దొంతి. గృంనా.పూ;? కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

దొంతిస్ని 

చూ. దొంతినేని 

వ్యరక్తినామం (రా.). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

దొంతి కెడి 

వ్యక్తినామం (స). 
దొంతి. గృ.నా.పూ ? 

చూ. _రెడ్డి గృ.నా ప. 

దొప్పల 

పౌరుషనామం (తె.స.). 

దొప్ప బహు. కు ద్వ్వివి.ఆకులు మొద 

బైన వాటితో కట్టిన దొన్నె. 
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దొమ్మరి 

కులసూచి (తె. 

దొమ్మర-1-ఇ. దొమ్మరివాడు. 
తు. దొమ్మరె. “ఉత్తర భారత డేశం 
లోని డోమ్స్ (Domsతో వీరిపేరుకు 

సంబధంవుంది. తెలుగు, తమిళ హిందు 

సాని భాషలు మాట్లాడతారు. తాడుమీద 

నాట్యంచేస్తూ ఫీట్స్ చేస్తుంటారు. 

కొందరు బుట్టలు, చాపలు అల్లుతారు. 

చూ. సి.టి.యస్.ఐ. 

దొర 

పొరుషనామం (రా.). 

(ప్రభువు, రాజు, సేనాపతి; వయసులో, 

విద్యలో "పెద్దవాడు. జాలరులలో ఇంటి 

“పీరు. 

ద్ర 
దోచిభట్ల 

న్యక్తినామం (తె. 

దోచి. గృ.నా. పూ;? ఇదోసియడోసి. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -భట్ల గృంనా-ప, 

దోమ 

రూ. దోమల, దోమా. 

కీటకసూచి (తె). 

ర్, దోమె; శె. దోమ;కోలా. డో_ మె, 

డి. ఇ, డి. 2424. మాలలలో ఇంటి 

పేరు. 

దోమల 

చూ. దోమ 

కీటికసూచి (తె.స.). 
దోమ బహు. ఈ ద్వి.వి. 

దోమా 

చూ. దొమ 

కీటకసూచి (స. 

దోమా: ఇద్దరు తలుల సంతతి 

వారని జననిరు క్తి. శతావధాని డోమా 

వెంకటస్వామి గుపాగారి చతురో క్తి. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

దోస 
వృక్షసూచి (శె). 

దోస తీగె; వృ. నా. 

sativus. 

| దోణం రాజు 

వ [1 క్తి నామం (వం). 

(ద్రోణం. గృంనా.పూ; వి.చూ, (ద్రోణా 

వయల. ఆర్వేల వియోగులలో ఇంటి 

పేరు. చూ. _రాజు గృ.నా.స 

(దోణావర్యుల 
వ్య కి నామల (తె.న.). 

(దోణా_ గృ.నా.పూ; సం, ద్రోణ... 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _వరుల గృ.నో.ప. 

ణు 

Cucurnis 

దాంరం౦ 

పొరుషనామ6 (నం 
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ద్వారం : వాకిలి, (వవేశం, ఉపాయం. 

ఇసం, దువార_ చేహమందలి రం|ధా 

లయిన చెవి, ముక్కు, నోరు మొద 
అయినవి. 

న్్ 
ద్విభామ్యం 

పెౌరుషనామం (స, 

ద్వి. రెండు; భాష్యం_ నూత వ్యాఖాాన 

(గంథం. మాటాడదగినది. రెండు వేదాలకు 

భాష్యం చెప్పగలవారు. [బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

ద్వి వేదుల 

పొరుషనామం (స). 

రెండు వేదాలను అభ్యసించినవారు. 

బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

ధనియాల ధ 

ధాన్యసూచి (రా.స్ఫ 

వృ.నా : Coriandrum Sativum. 

దనియాలకు ద్వి. వి. ఉపా. ధణాఅ._ 

ఉసం. ధాన్యాక్య త.ధనియ; త. నియా. 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ధన్యం రాజు 

వ్యక్తీ నామం (తె.సం. 

ధన్యం_గృ-నా.పూ; ? ఆ ర్వేలనియోగు 

లలో ఇంటిపేరు. చూ, -రాజుగ్భ.నా, ప, 

ధరణీ చేవుల 

ఫౌరుసనామంర (రా.న, స్మా, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
చు 

ధరణి దేవుడు బహు. కు.ద్వి.వి. ధరణి 
దేవుడు : ఈ భూమిమీద దేవతలు 
(బ్రాహ్మణులు. ఆ ర్వేలనియోగులలో ఇంటి 

"పీరు. ““__.ధరణీ దేవుల నాగానా 

మాత్య__” (దశా.చ. ప్ప, 25). 

ధరణి పగడ 

వ్య క్తినామం (సం). 

ధరణి_ .గ్భ. నా. పూ; భూసూచి. 

భూమి. నేల. ఆర్వేలనియోగు ఇలో ఇంటి 

“పేరు. చూ. [పగడ గృ.నా.ప. 

ధ ర్యేముల 

అస్పష్టనామ బంధం (శౌ). 

ఉధర+దముల. ““__ధర్వేముల రామ 
భదప్ప_._” శా.18642. (టి.యం పి.11; 

పు. 846; నెం. 885). 

య? 
ధారా 

రూ. డార్క్ దారా 

పౌరుషనామం (న). 

వాద్యవిశేషం. కాహాళి, బాకా. వెదిక 

దాహ్మణులలో గృహనామం. 

భాసరి 

చూ. దాసరి 

తెగసూ చి (శా). 

'--దాసరితిరుమ లయ్య__”ళా.1487; 

(టి. యం.పి. పు. 200, నెం, ly. 

ళ్ 

ధూపం 

సౌరుషనామం (సః 
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చధూపము ; ప్రొగబపేది, సుగంద 

(దవ్యాలనుండి వచ్చేపొగ, 

ధూర్జటి 

వ్య క్షి నామం (సంసా. 

చ్చసం. ధూర్ణ టి_ బరువై నజటలు కల 

వాడు. శివుడు, (బాహ్మణులలో ఇంటి 

“పీరు. “__ధూర్జటి కేశికాజయ్య__.” 

(పండి. స్స 209). 

నక్క. న 

రూ. నక్కల, నక్కా, 

జంతుసూచి (తె. 

జంబుకం. బోయలలో గృహనామం. 

త.నరి, మ.నర్శి కొ,నయుర్; తొ.నరి; 

క.నరి; తు.నరి; తె.నక్క. 

నక్క-ల 

చూ. నక్క 

జంతుసూచి (రా.న.). 

నక్క_బహు. కు దివి, గొల, బోయ, 

ముతాస, యానాదులలో ఇంటిపేరు. 

నక్కా. 

చూ. నక్క 

జంతుసూచి (తె.స్ర, 

నక్క. అంకమ్మ దేవరకు వాహనం. 

అంకమ్మ దేవర ము(తాసులకు దేవత. 

అందుకే ముతాసులలో నక్కా. ఇంటి 

పేరు ఎక్కువగా కన్చిస్తు ౦డి. 
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నంగ రేకు 

2 ఆంగరేకు 

వృతి నూచి (శాం, 

““__నంగ రేకు నడివిశెటి__" శా, 

1080 (టి. యం. పి 11; పృ. 788, 

నెం. 850 )- 

నంగిటి 

అవయవలోవపసూ ఎ (రాం 

చనంగి ఇనంగు, ముక్కుతో పలి 
కేది, స్పష్టంగా లేవిది. హరిజనులలో 

ఇంటి సేరు, 

నంగి జీని 

వ్య క్తినామం (స). 

నంగి_ గృ, నా. పూ; ? నంగనాచి. 

నంగ చసం. నగ్న_, లగ్న- 

?6నంగి నత్తి; మూగ. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

నచ్చి రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (సం). 

నచ్చి. గృ.నాపూ; ?చలచ్చి. చపా. 

అచ్చీ చసం. లక్ష్మీ. 

చూ. _నేని గృం-నా.పం 

నంజటి 

భూసూచి (శె). 
చఇనంజ ; మాగాణిభూమి. శంర. త. 

నంజై. 24౬ నంజశనంజా ; నంజుకొను. 

నటి టోళ్ళు 

నివాసస్టలసూచి (అం 



$86 

నట్టింటి... గృ.నా.పూ; నటిల్లు కు జు 

నడు ము+ఇల్లు. ఇంటీమధ్య భాగం, 

చూ, -ఓళ్లు గృనా.ప, 

నట్టువ 

పొరుషనామం (సాం). 

నాట్యం నేర్పించే ఉపాధ్యాయుడు, నటి, 

నటుడు. క,నట్టువ; త్, నట్టువన్ ; పొం 

నటువా. ““-_బుధజనులారా న్టువ గు 

సింహుని.._”"(పంచ.T81.M.పు.218). 

నడికట్టు 

పౌరుషనామం (న. 

నడుమ+కబ్టు : కాసె, దట్టి. మగవారు 

బిగువుకై నడుముకు కట్టుకునే కట్టు- 

విచూ. కాసే. 

నడిమింటి 

నివాససలసూచి (స). 
థు 

నడిమిల్లుకు కొసం నడీమి*ఇల్లు. నడి 

మింటిని మధ్యమందిరంవారుగా కొందరు 

సంస్కృృతీకరించు కున్నారు. నడిమింటి 

సర్వనుంగళళాస్త్రి పేరు శబ్దమంజరిలో 

కన్సిసు ౦ది. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

నడ్డి 
Go 

ఆవయవలోపనూచి (స్య. 

పూర్వకొయము ముందుప వంగి 

యుండుట, గూని. శ.ర; పూర్వకాయము 
వెనుకకు వంగియుండుట. సూ.ని. నడ్డి, 

గూవి రెంటిని వేర్వేరు. దృష్టితోనే 

చూస్తారు. ఏీష్పమీధ మిక్కి-లి ఎత్తుగా 

గృహనామ వివరణ పటిక 
నే 

పున్నది గూని, నడుమునుండి వెన్నెముక 

కిందవరకు వీపుపైన ఎత్తుగావున్న 

భాగాన్ని నడి అంటారు. 
డ 

నత ల 
అనీ 

కీటకసూచి (రా గం 

నత బహు, కు ద్వి. వి. మాలలలో 

ఇంటి పేరు. 

నతి 
అన 

అవయవతోపనూచి 
(తె.రా.స.). 

మాటాడేటప్పుడు మొదటి అక్షరం 

అనేకసార్లు పలకడం, ఆగి ఆగి ఆతి 

కషంమీద తడబడుతూ 
లు 

మాటాడం న తిలక్షణం. చనతు, తడ 
య అలనే అజా 

బడుతూ మాట్లాడటం డ్, వత్తు; మ, 

న తుక. డి.ఇ.డి. 2987. 

మాటాడం, 
౧౧6 

ననబోల 

వ్యక్తినామం (రాగ. 

నన. గృ.నా.పూ; చూ, నన్న,నన్నీ. 

రూ. _టోల గృ.నా.ప, 

నంద సాని 

వ్యక్తినామం (తస. 

నంద గృ.నా.పూ; స్తీ- సం. దేవతా 

సూచి. దుర్గామూర్తి భేదం. సూ.ని. 

చూ. _సాని గృ సాం 

నంద సెట్టి 

వ్య క్రినామం (న). 

నంద. గృంనా.పూ; 

వి.చూ, నందనాని, 

దేవతాసూచి, 



తెలుగువారి ఇంటిపేరు 
3 

నంగి 

జంతుసూచి (శా.స.సా.). 

వృషభం, శివుని వృషభం. (బాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. “వడ బసువాభ కండు 

నందిపోతాథ కుండు__” (యస్.ఐ బి, 

VL పు. 220; పైది. 174; 30.702), 

“__సంగీతనంది నందిసింగమం తికి." 
(పదో. 1-24) “నంది సింగనావ్య 

తనయ మల్హినకవి__*(వరాహ. 1-81). 

“__నంది సింగాయాత్యునకును.....” 

వారిజా. 5_108). “నంది సింగయ 

తిమ్మా_._” (చాటు.పు.? 2. 

నందిభ టై 

వ్య కినామం (తె. 

సంది_ గృ.నా.పూ; పవి తజంతువు, 

నందికేశ్వరుడు. శివుని పార్మ్వచరుడై న 
సేవకుడు. బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -భట్ర గృ.నా.పూ, 

నందిరాజా 

వ్యక్తి నామం (సాం). 

సంది... గ్భ.నా.పూ; వి.చూ. నందిభట్ల. 

[బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు 

 పతిషావననస గందిరాజ 
~~ © 

నారాయణ. " (శ్రీదీషీ. పు. 104) 
“_.నందితాచార వందితుడు 

అమ్మీనారాయణుండు....” (పే ద్ 1.10). 

చూ. _రాజు గ్భ.నా.ప, 

లక్ష్మీ 

సందిరాజా 

3౪! 

నండి రెడి 
G 

ఫ్య క్తీ నామం (స. 

నంది_గృ.నా.పూ; వి.చూ. నందిఖట్ల. 

చూ. _రెడి గృ-నా.ప. 
G 

సన్న ప వేసి 

వ్యక్తినామం (స). 

నన్ఫప_ గృ. నా. పూ; 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 
చూ. _నేని గృ.నా,.ప. 

నన్నె బోయిన 

వ్యక్తినామం (న). 

నన్నె-గృ.నా.పూ; [పియం, సుందరం. 

యనన్నియనన్నయ. [పాడిన శాసనాలలో 

నామాంతాలలో ఉన్న “అయ్య” శబ్దానికి 
చు 

నన్న+ఆపస, 

బదులుగా “ఇయ”, “బో కన్పిసు 
స 

న్నాయి. చూ నన్నయ, నన్నియ; 

నన్నిచోడు =, నన్నెచోడుడు. 
చూ. _వోయిన గృనా.ప, 

నరపతి 

పెౌరుషనామం (నృ. 

నర+పతి : నరుడు మనుష్యుడు, వరు 

అకు అధిపతి రాజు. నరసతుల్కు ఆశ్వ 

పతులు, గజపతులు అని మూడురకాలు. 

నరపతి అయిన కృష్ణదేవరాయలు గజ 
సతిని ఓడించి తిమ్మరుసు యుక్తి వలన 
ఆతని కుమార్తెను వివాహం చేసు 

కున్న బ్లు చరిత చెప్తుంది. 

నరసరెడ్డి 

స్య క్తి నామ౦ (రా. 
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నరస_ గృ.నా.పూ; పు. నా. దేవతా 

సూచి. చసం. నృసింహా_ 

చూ. =రెడ్డి గృంనాంప, 

నరసింహా బేవర 
ప్యక్తినొామం (స.). 

నరసింహ గృంనా.పూ; డేవతాసూచి. 

నరసింహుడు, నరసింహమూరి అయిన 

విష్ణువు. ఇంటి 

చేరు చూ. .దెవర గృ.నా.ప, 

ఆరామ (దావిడులలో 

నరహరి 

వ్యక్తినామం (స. 

శేవతాసూచి శసం. నరహరి. విష్ణు 

నరిబోతు 

వ్యకినామం (తె). 

నరి గృ.నౌ.పూ; 

2? నార_ నారాయణ. 

చూ. _బోతు గృ.నా.ప. 

నరిసటి 
వ 

రూ. నర్రిసెటి 
ఖు 

వ్య కినామం (తెస ) 

నరి_గ్భ.నా.పూ; 'దేవతాసూచి. వి.చూ. 

నరిబోతు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ, =సెటి గృంనా.ప. 

థు 

దేవతా నూచి, 

నరా 

పొరుషనామ౦ (తె.రా.స,. 

ఇనట్జి : పొలు పిదకవీయని ఆవు. 

ప్రయాసతో జండి మొదలైన వాటికి 

గృహనామ వివరణ పట్టీక 

పూన్పదగిన ఎద్దు, కమ్మవారిలో ఇంటి 

శేరు. 

న్రసెట్టి 
చూ, నరిసెట్టి 

వ్యకినామం (స.). 

న ౯ 
వ్యకినామం (రాస. 

నరి._ గృ.నా.పూ; వి.చూ. నరిబోతు 

చూ. __రెడి గృ.నా.ప, 
G 

నరెద్దుల 

జంతుసూచి (న. 

స్మర+ఎద్దుల. నర్ర_ వి చూ. నరా, 
"సెం కఎదుం న ఆధు బహు ,కుద్న్వి.వి. 

(౧) యి 

నర్చు 

వృ త్తిసూచి (స ): 

<౪ం. నర్స్ ; రోగులకు వచ నే 

వృత్తి. 

నలగ రుల 

?6నల్లగొర్జ, 

జంతుసూచి (శా.). 

“నలగరుల కాపదేశాహి...” టియం. 

పి 11; పు 1108; నెం. 410). 

నలబోతు 

చూ, నల్ల జోతు 

వ్యక్తినామం (రాస ( 

నలసాని 

న్య క్తినామ౦ (రాస. 
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నల. గ్న.నా పూ; చనెల్ల = వి.చూ. 

నల ఈ చూ, స్స్ గృ-నా,ప. 
ag) 

నల 
తవ, 

రూ. నల్లా, 

వఠసూచి (తెరా.శా.స. సా). 
(28) 

నలుపురంగు. ప్రా. నేల్ల 0; సం.నెల్యం; 

త నల్లం- డి. ఇ. డి. 2990. కమ్మ 
ng) 

వారితో ఇంటిపేరు. ? (నల్ల, రక్తం, 

గడ్డకట్టిన నెత్తురు, తెలంగాణా పాంతంలో 

నీటిని “నల్ల "అంటారు.నల్లొచ్చిందా! వా, 
ఇట్, య 

అంకే మున్సిపాలిటీవారి కొళాయి లేక 

పంపువచ్చిందా అని ఆర్హం. 

* నల నాగిరెడి..” శా. 1050. (టి. 
యం G 

యం.పి. 11. పు. 781; నెం. 821). 

“నల్ల గంగమ్మాన్_” శా. 1440 
(టి.టి. డి, ఇ. యస్. 11; పు, 270; 
నెం. 124 1! “నల్ల 'పేరాజు 

ముల్కు-కు-._” (పల్నా, పు. 180; 

పం. 1254). 

నల్ల గొరల 

జంతుసూచి (స. 

నల్ల --గొ(రైల. నలుపురంగులో వున్న 

) బహు. కుద్వి. వి. సల్ల నిగాజు 

సమయాన 

వరుడు వధువు మెడలో సౌభాగ్యం 

కోసం ఈ సల్ల పూసల దండను కడ 

తాడు, దీనినే నాగవల్లి కుట్తుకంటు 

అంటారు. 

నల్ల బోతు 

రూ. నలబోతు, నల్లటోతుల, నల్ల 

మోతు, 

వ్యక్కినామం (రాస. 

విశేషణసూచి. 

విచూ. నల్ల. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _టోతు గృ.నా.వ, 

పూస. వివాహంతో నాగవల్లి 

జగ అం. 
నిల్ల _గ్భృుం నొ, స్తూ; 

నల్ల బోతుల 

చూ, నల్ల బోతు 
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వ్య కీనామం (రాం, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

నల్ల బోయిన 

న్యక్తినామం (స.). 

నల్ల... గృ. నా. పూ విశేషణసూచి. 
విచూ. నల. 

oa) 

చూ. _బోయిన గ్భ.నా.స. 

నల్ల మ 

న్యక్తినామం (శా. 

ఉనల్ల మ్మ, నల్ల "అమ్మ. స్ చూ, 

నల; చూ, అమ్మ గృ.నా.ప. ““నలమ 
య (aa) 

(క్రీషమ రెడి.” శా, 1606 (టి.యం, 
జి a 

పి. 1; ప. 654, నెం, 869). 

నల్ల మగుండరెడ్డి__” (పైది. ప, 

658: చెం. 698). 

నల్ల మామిడి 

నృక్షసూచి (న. 

24 మామిడిలో ఒకరకం. 

సల మేకల 
ae) 

జంతుసూచి (రా). 

నల్ల మేక బహు, కుద్వి.వి. చిందోతు. 
నల్ల _ వర్హనూచి, నలుపురంగు; _మేకల 

చూ. మేకా. పోయలలో ఇంటిపేరు. 

నల మోతు 
ట్. 

చూ. నల్ల బోతు 

న్యకినామం (స. 

కన్మువారిలో ఇంటి పేరు, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
య 

నల ౦సెటి 
గా ట 

వ్యక్తి నామం (రా). 

నల్ల ౦_గృ.నా.పూ; ప్రీ.నా. ఇనల్ల మ 
ఇనల్ల +ఆమ్మ. చూ. - సెట్టి గ్భృ.నా,ప, 

నలా 
cn 

చూ. నల్హ 

వరనూచి (శా, 
[3 

““_-నల్లావీరయ్య__” (యస్.ఐ,ఐ.*71; 

పు. 220; పెది. 89, నెం, 699). 

నల్లి బోయిన 

చూ. నల్ల బోయిన 

వ్యక్తినామం (న. 

నల్లోళ్ళ 
రా 

పొరుషనామం (తె, 

నల్ల +వోళ్ళ వరసూచి, 
ne) ర్ి 

వి.చూ. నల్ల. చూ. -_ఓళ్ళ గృ.నా.ప. 

నల్ల _ 

నవారి 

పౌరుషనామం (తె. 

నవారుకుబొస. పకైలున్న మంచానికి 

అల్లవపైడ. నవారునేసే వృత్తి కలవారు. 

నశ్యం 

పొరుషనామం (తె.న్ఫ, 

ఉనన్యము : పొగాకుతోచేసే ముక్కు 
ఫొడుం, 

నాగబోయిన 

న్యక్తినామం (రాసు, 



'కెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

నాగ గృ.నా. పూ శసం. నాగ_ 

పూజ్యం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _వోయిన గృంనాంప, 

గభెరన 

రూ. నాగభె రవి. 

వ్యకినామం (సు 

ఎ 

ఉసం. నాగభైరవ. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. 

నాగభి రవి 

చూ, నాగభైరవ 

వ్యకినామం (స, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

నాగరాజు 

వ్యకి నామం (స. 

నాగ- గృం నా. పూ; వి. చూ. నాగ 

బోయిన. [బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

మ్య రాజా గృంన్మాప. 

నాగళ్ళ 

వృళిపరికరసూచి (స. 

నాగలి బహు. కుద్వి- వి హలం; 

పర్యా.మడకదున్నే సాధనం. 

(పొ. జాంగలో;సం.లాంగల_;క. నేగి ల్ 

నేగిలు. కమ్మ, కాపు, బోయలలో ఇంటి 

"పేరు. 

నాగవరుుల 

రూ. నాగావయుల 

వ్య కినామం (స), 

నాగ_ గృనాపూ; విధూ, నాగ 
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బోయిన, చూ. _వరుల గృ,నా.స. 

సాగావరుల 

చూ, నాగవయల 

వ్యకినామం (నృ. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

నాగిసి 

చూ, నాగినేని 

వ్యక్తినామం (సం). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

నాగినేని 

రూ. నాగిని, నాగిన్ని 

న్యక్తినామం (రా.స. 

నాగి_ గృ.నా.పూ; చనాగయ.చనాగ 

అయ. వి.చూ. నాగబోయిన. కమ్మ 
వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.వ. 

నాగిన్ని 

చూ. నాగినేని 

వ్య క్రీ నామం (రాన. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

నాగిరడ్డి 

చూ. నాగిరెడ్డి 

వ్యక్తి నామం (శా.)- 

“పగడ వారి నాయంకరమందు 

నాగిరడ్డి బొల్ల యరడ్డివారి-” శా 1228 

(తెలం, శా, Lb ప్ప. 92, పం. 8-9). 

నాగిరెడ్డి 

భూ. నాగిరడ్డి 
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వ్యకి నామం (రాస). 

నాగి. గృ.నా.పూ; వి.చూ. నాగి నేని. 
చూ. రె గృ్భ.నా.ప 

నాగుబడి 

ఆభరణ నూచి (స. 

24 నాగు పడిగి. నాగుల పడగలు. 

పాము పడగలవలె వుండి చెవికి పెటు 

కొనే ఆభంణం. ?6నాగవడిగె : తోక 

మట్టకింద నాగుపాము పడగ మాదిరి 

వుండే సుగిని నాగపడిగె అంటారని 
మాం.వృ.ప. ఊఉ :; నాగబడిగె; నాగు 

బకిగె. పర్యా. నొగపాశం, నాగబందం, 

నాగుబాము, 

నాగాబజోతు 

రూ. నాగుమోతు, నాగోతుల 

వ్యకినామం (న). 

నాగు. గృ.నా.పూ, దేవతానూచి. 

ఉసం. నాగ_ పాము, కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. చూ, _బోతు గృ.నా.ప, 

నాగుమోాతు 

చూ. నాగుబోతు 

ప్యక్తినామం (న. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

నాగు 

వృక్షనూ గ్ (తెస). 

నాగుర్కు నాగిని నావుర్కు నారువ, 

గొల బీడు మొదలె న 'సేరున్నాయి చలి 
శి ౧ సా aa) 

కొలంలో పుష్ఫించే సువాసనలు గల 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రు 

ఆకులున్న చెట్టు. బెరడు లేత బూడిద 

రంగులో పగుళ్లు వారివుంటుంది. కొయ్యకు 

దళ్ళుకట్టడానికి, కంపను ఇంటికప్పుమీద 

పరవడానికి ఉపయోగిసారు. (మాం.వృ. 

క #5 234). 96 నాగూరు 

(గామనామం కావచ్చు. 

నాగుల 

వ్యక్తినామం (న). 

దేవతానూచి. వసం. నాగ. 

నాగుబోతు. 

నాగోజి 

వ్య కినావ ౦ (కె). 

సాగు_ వి.చూ. నాగు 

బోతు. చూ. _ ఓని గ నౌ.ప 

నాగోతుల 

చూ. నాగుబోతు 

వ్య కీ నామం (స y. 

నాగ _ పోతుల. కమ్మవారిలో ఇంటి 

వ్ 

నూనోసె 

వ్యకీనామం (కె.). 

ఉనాగ_.గొన్కి నాగ_ గృ్భ.నా.పూ; 

క ,.చూ, నాగబోతు. 

నోటా గృ.నా,ప, 

వి.చూ 

గృ.నా.పూ, 

నాడ గాని 

పొౌరుషనామాం (సా. 

నాడగౌడుకు బొప. ఒక ;పొంతీయా 

ధికారి క. నాడగొడ్ల. “_శుభాగృతి 



శేలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

నాడగొని వేంకటపతి...” (రాఘవా. 

పు, 75 పం. 27). నని 

కులపాలుడు వేంకట భర్త (పైది: 

పం. 118). ““--పౌథధ్యాతేశమా త్రు 

డేనాడగౌని విమల కులజుల 

మిన్న__” (పైది. 141). 

తల 

నాతి 

పౌరుషనామం (తె. 

క. నాతి; త. సాటి; ప్రీ, ఆడది. 

నాప 

చూ. నాపసాని 

వ్యక్రినామం (తె). 

నాపసాని 

వ్య క్రినామం (స. 

నాప- గృ,నా.పూ: స్తీ,నాా చనాగప 

సాని. నాగప్ప __ సాని ; నాగవల్లి 

నడిపే పెద్ద చూ త్రయిదువ, పెళ్ళి చివరి 
రోజు జరిపే సంస్కారాన్ని నాగవల్లి 

అంటారు, వివాహం తరువాత కొందరు 

నాల్లవరో జు. కొందరు ఐదోరోజు 

చేసారు. చూ. _సాని గృ. నా,పం 

నాపవిటి 
అ) 

ప్యరకి నామం (సం). 

నాప_ గృ.నా.పూ; ఇనౌగప్ప. 

చూ. _సెటి గృ నొ.ప, 
ఠి 

నామబోల 

వ్యకినామం (శా Y: 

నోము _ గ్భృ.నా.ప్యూ ణి 
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“_దొడ్డియయు నావటోల భీమ 

యయుయుం-_” 1060 ఎ.డి. ((ఇ.టి, 

ఐ. 107; నెం. 27; పం. 1-8), 

చూ. _బోల గృ.నా,ప. 

నామాల 

పౌరుషనామం (స, 

నామం బహు. కుది. వి, నుదుట 

పెట్టుకునే బొట్టు. క.నామ; త, నామం, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. ఇప్పుడు 

“నామాలు” అన్న పదానికీ వైష్ణవచిహ్న 

మెన, వెంక శేశ్వరుని గుర్తుచేసే నిలువు 
నామాలే ఎక్కువ (ప్రచారంలోవున్నాయి. 
నామాలు పెట్టడమంటే వాడుకలో యివ్య 

కుండా ఉండడం అని అర్ధం. 

నాయని 

పౌరుషనామం (తె, 

ఉనాయుడు. ఇది కొన్ని కులాలలో 

"పేర్ల చివర బిరుదనామంగా కన్ని స్తుంది. 

తెలగాల పేర్ల చివర, రాయలసీమలోని 

కమ్మవారి వ్యక్తి నామాల చివర నాయుడు 
అనుబంధించ బడింది. ఈ నాయుడు 

“నేని”, “నీడు మొదలైన వ్యకినామ 
పరపదాలకు పూర్వ రూపం. శసం, 

నాయక_. విచూ. _నేని గృ.నా.ప, 

నారపరాజు 

వ్య క్తినామం (తె.సాఎ. 

నారప-_ గృ.నా.పూ;వ్య-నా. శ నారప్ప 

ఉనారాయణస్సు. నారామౌోణ -(- అష్ఫ. 
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వి. చూ. నారాయణభట్ల. ఆర్వేల 

నియోగులలో ఇంటిపేరు. ““ఇది__ 

శ్రీమన్నారపరాజ_.. శ్రీరామ.” 

(కవిజ; ఆశ్వా.గ. 

చూ. _రొజు గృ.నాప, 

నారపరెడ్డి 

వ్యకినామం (నస). 

సారస గృ.నా.పూ; వి.చూ. నారప 

రాజా చూ, _.రెడి గృం-నా.ప. 
a 

“a 2 నారపు సెట్ల 

వ్యకి నామం (సం). 

గృ-నా,పూ; 

వి.చూ. నారపరాజు, 

చూ. "సిటి గృ.నా.ప. 
కు 

నారప్ప. ఇనారప. 

నారం భట్ల 

న్యక్తీనామం (స. 

నారం_ గృ.నా,పూ; త్రీ.నా; శనారమ. 

వి.దూ. నారాయణభట్ల. వెలనాటి వైదిక 

లలోఇంటి పేరు. చూ. -భట్ట్ల గృ.నా.వ. 

నార నాసి 

వ్య క్తినామం (స. 

నార_ గృ.నా.పూ; పు.నా, దేవతా 

సూచి. చనారొయణ. వి చూ. నారాయణ 

భట్ల చూ, సాని గ్భ.నా.ప. 

నార సెన్టి 

వ్యక్తినామం (స. 

నార_ గృనాపూ; పు. 

స 

గృహనామ వివరణ పటీక 
టి 

నారా 

వ్యక్తి నామం (రా). 

దేవతాసూచి. చనం. నారాయణ. 

కమ్మవారిలో, హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

నారాయణభట్ల 

వ్యక్రినామం (తె). 
నారాయణ- గృ.నా.పూ; పు.నా. దేవతా 

సూచి. నారాయణుడు. నారములు (జల 

ములు) ఆయనంగా కలవాడు; నార. 

జ్ఞానమునకు ఆయనము. విష్ణువు. భార 

తంలోని శాంతిపర్వంలో నారాయణ 

పదానికీ వ్యుత్పత్తి చెప్పబడింది. (బ్రాహ్మ 

ణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -భట్ర గృ.నా.ప, 

నారిన 

చూ, నార్ని 

వ్యకినామం (రా. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

నారింెసెటి 
లు 

వ్యకినామం (సం. 

నారిరి_ గృ. నా. పూ; వ్య. నొ. 

ఇనారయ ఇనారాయణ. వి+చూ. నారా 

యణభట చూ. _సెటి గ్భ.నా.ప. 
(a) (on) 

నారు 

సస్యసూచి (సం, 

6నాజు, మొక్కలు నాటటానికీ 

విత్తనాలు (ప్రత్యేక స్థలంలో దగ్గర 

దగ్గరగా పోసి మొలిపించే మొలకలు, 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

త. హాటు, ఉదా; నంగనారు, దింతినారు, 

నారుబోయిన 

వ్యకీనామం (సం). 

నారు... గృంనా. పూ; వ్య-నా; 6నారొ 

యణ. వి.చూ. నారాయణభట్ల. 

చూ. _బోయిన గృంనా.ప. 

నారెన 

చూ, నార్ని 

న్యక్తినామం (స. 

నార్ని 

రూ. నారిన, నారెన, నార్నె 

వ్యక్తినామం (తె.స.). 
ఇనారినేని. నారి_ విచూ. నారాయణ 

భట్ల; వి. చూ. _ని గృ.నా.ప. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

నార్నె 

చూ. నార్ని 

న్యక్తినామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

నార్ల 
దేవతా నూచి? (న. 

?చనారాయణల. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

నాలచేని 

వ్యక్తి నామం (న, 

నాల. గృ.నా.పూ; పు.నా; దేవతా 

?ఉనల్ల నేని. _కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ.నా.స, 

సూచి. 

$76 

నాలిక 

రూ. నాలుకల 

అవయవసూచి (రా.) 

రుచిని తెలిపేది, క. నాలిగె; 

త.నాక్కు.. 

నాలుకల 

చూ. నాలిక 

ఆవయవసూచి (తె. 

నాలుక బహు. కు ద్వి.వి. 

నాళం 

తృణసూచి (స). 

గడ్డి మొదలై న వాటికాడ; నీరు పోవ 

డానికి ఏర్పరచిన గొట్టం, 

నావబోల 

వ్యక్తినామం (శా). 

నాన గృ,నా.పూ; ?4నామ. 

““నావబోల కొమ్మనియడస్పన్ బూత 
టోల మావనివ సమునం బెట్టిన__ 1099 

ఏ,డీ.. ఇ.టి.ఐ. పృ. 165) పం. 6 

నెం. 186). 

నిజాం 

వక్తినామం (తె. 

ఉనిజాము. ఒకమహమ్మదీయ ప్రభువు, 

మొదట ఇడి వ్యకినామం అయినప్పు 

టికీ [కమంగా హైదరాబాదులోని మహ 

మ్మదీయ [వభువులందరికీ యిదిసామాన్య 
నానుంఆయింది, నిజాం పరిపాలించిన 



ప్ర గ 

దేశం కనుక తెలంగాణాకు నైజాం 

'దేశమని వ్యవ హారం. 

నిట్టల 

ఫౌరుషనామం (సంసా). 

నిట్ట బహు. కు ద్వి,పి. స్తానం, 

(పవాహం,స ంభం,పార్ళ్య్వం, పొడవైన. 

వెలనాటి వైదిక (దాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. “ఇతి శ్రీనిట్టల కుఅతిలక 

సూర భట్ట మపహోపాధ్యాయ__” 

(సోమనా. అక్వా. గ. 

నిడుగండి 

పౌరుషనామం (శాం, 

నీడు+గుండి. నిడు. చనిడుద. నిడుద 

శ బానికిలోపించిన రూపం. దీర్ల మెన, 

పొడవె న. _గుండి. ? ““__నిడుగుండి 

నరసింహాచార్య..." శా.1 6865 (టి.యం, 

పి. 11, పు, 820; నెం. 691). 
నిడానక వి 

బిరుదనొమం (తె. 

కవిత్వసూచి. “నిదానము, తొందర 

పడకుండా చక్కగా ఆలోచించడం. 

క,నిదానప్ప; సం. నిరారణమ్. కవిత్వం 

చెప్పేవాడు, ?చనిదానము , ఆదికారణం౦, 

మూలం. 

నిమిహక'పి 

విరుదనామం (రాస). 

నిమిషంలో ఆశువుగా కవిత్వం చెప్ప 

గల సామర్థ్యం కలిగినవాడు. [బాహ్మ 

ణులలో ఇంటి సేరు. 

జంకులేనివాడు. 

గృహనామ వీవరణ పట్టీ 

సమ్మ 

రూ. నిమ్మల 

వృక్షసూచి (కె.రా.). 

సం. నీంద_; క.నింబె ; నిమ్మ చెట్టు, 

వృ.నా : Citrus limon. 

నిమ్మకాయల 

నృక్షసూచి (రాసు. 

నిమ్మకాయ బహు. కుద్వి-వి. నిమ్మ. 

గృ.నా.పూ; వి,చూ. నిమ్మ. తెలగ, 

(బాహ్మణ, హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _ కాయల గృ.నా.ప, 

నిమ్మ రాజు 

వ్యకినామం (స. 

నిమ్మ-_ గృ.నా.పూ; వృ.నా. వి. చూ. 

నిమ్మ. ఆర్వేలనియోగి (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు, చూ. _రాజు గృ.నా వ. 

నిమ్మల 

చూ. నిమ్మ 

వృక్షసూచి (శాస. 

సీమ్మ బహు.కుద్వి-వి. బ్రాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. ““__నిమ్మల ఎలమల్ల ప్ప 

రెడ్డి__” శా, 1698 (టి యం, పి, 

పు, 660; నెం, 922), 

నిశ్శంక 

వీరుదనామం (సా.) క 

చనిశ్శంకుడు భయం లేనివాడు, 

““__రాయస్థాపనా 

చాయ్యకా నిశ్శ్ళంక వీరయశకాజక్కన._-” 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

శా 1210 (తెలం. శా 1; పు, 76; 

సం. 13). ““_-నిశ్శంక పతాపరాయ 

దేనమహోరాజ_.--“ (టి చురుపి్ ప 

659; నెం. 901). “ఇడి (శ్రీమన్ని 

శంక పంశపయ్య పొరావార సుధాకరు 

లును_-_-(శ్రీమ ద్వేంకట నిశ్శంక హౌతు 
లును. శ్రీ పెద్దన్న నిశ్ళం కప్పుతులును-_.-” 
(శ్రీ-గౌరీ. ఆశ్వాగ.). 

ళా 

నిట్రళాల 

పొరుషనామురి (రా). 

?నీటు+కోల. నీటు. విలాసం, కోల ; 

కర్ర. విలాసంగా చేతోపబటుకునేక ర, 
అ యి 

కోయలరో ఇంటిపేరు. 

చ నీటుకల ; విలొసంగల. 

పీరుగ టి 
లు 

వృత్సిసూచి (రాం). 

ఇనీరుకటు. మాగాణి ఉన్న గామా 
టె టం 

అలో చెరువునుండి పొలాలకు నీరు 

పంపకంచే సేవాడు. హరిజనులలో ఇంటి 

"పేరు. 

వనిబకంథి 

చూ. నీలకంఠం. 

పై కాలా జ్య ఇ 
వ్యర్తగ మం (స. 

సిలకంఠం 

రూ. నీలకంఠి. 

వ్యక్తినామం (తె). 
48) 

dT? 

చవనీలకంళ_.. శివుడు. డెపరానూచం 

?నల్ల నికంఠంకలది. నెఘలి, ఊర పిచ్చుక, 

కాటుకిపిట్ట, పాము, తుమ్మెద. 

క్లం 

పునసూచి (తెరా). 
ల wm 

వీలపురాయి; క్భషవంం; కుంరునీ నప 
చ. 9 

నిధుల్లో ఒకటి. చాక, మేదర, రెడి 
ళ్ 

కులాలలో ఇంటి పేరు. 

సెలంరాజు 
ఇ న అగ వ్యకి మం సం. 

సు అర్య ఫై కా ఎ హి ళల 

నీలం_గ్భ.న్ +3 3 ey ఫలం శ 990g. 

ఆర్వేలనియోగి (బాహ్మణులలో ఇంటి 

"పీరు. 

చూ. రాజా గృృం ట్ 

స్సి్రి 

వృషసూచి (న. 
సీలిచెటు. తొగోట్క పద్మసారీలలో 

ది 

ఇంటి పేరు. ?శనసీలి. మల్ల వివ్యాసాధనం, 

శ 

నం 
నుకబోయిన 

వ్య క్తి సామం (సం). 

నుక_ గృానౌాపూ; దేవతానూచి. 

ఉ నూకాలమ్ము. (గామదేవత, 

చూ. బోయిన గృ.నా,ప. 

నువ్వుల 

ధాన్య సూవి (తస). 

నువ్వులుకు ద్వి.వి. తిలసస్యం, తమ్ము 
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వారిలో, మేదరకులంలో ఇంటిపేరు. 

వృ.నా. S6samum indicum. 

తనూ, నువ్వు; కోలా. నువ్వు; నాయకి. 

నువ్వే; ప. నువుల్; గోం. నున్; 

తె. నూవు, నువ్వు, డి.ఇ.డి. 8081. 

నూ 
నూక పోతుల 

వ్యకి నామరి (సృ. 

నూక గృంనాపూ; 

వి.చూ. నుకబోయిన. 

చూ. _పోతుల గృంనా,ప. 

నూకరాజు 

వ్యకినామం (సం). 

నూక_ గృంనా.పూ; 

వి.చూ. నుకబోయిన. 

ఇంటిపేరు. చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

నూకల 

ధాన్యసంబంధసూచి (తెరాస, 

సూక_. బహు. కు. ద్వివి. కమ్మ, 

పద్మసాలి, (బాహ్మణ్కము త్తరాసు, వైశ్య 

కులాలలో ఇంటిపేరు. 

నూగల 

ధాన్యనూచి (రా.). 

౭నూగులు. వి.చూ. నువ్వులు. 

నూతి 

జలసూచి (తె.స్ఫ. 

నూయికీ జొప నుయ్యి. చేదుడుబావి. 

కమ్మ వారిలో, బాహ్మణులలో ఇంటి సేరు, 

దేవతానూచి. 

దేవతానూచి. 

(బా హ్మ్ ఇలలో 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

కోలా. నువ్వి; నాయకి. 

నూజి. డి.ఇ.డి. 8070. 

నూయి తవ్వించినవారో లేక బాగు 
చేయించినవారో కావచ్చు. 

నూతికట్టు 

పొరుషనామం (సం. 

నూయి_[కట్లు * నూతికీ చుటూ కటిన 
టి ట ట 

కట. నూతికి కటు కటించినవారు. 
(we) య య 

నువ్వి; కువి, 

నూని 

చూ నూనె 

తై లసూచి (తె. 

నూనె 

రూ. నూని 

తై లసూచి (తెరా.స.). 

నూవు __ నేయి: నువ్వులనుండి తీసిన 

తెలం. చమురుగల గింజలనుండి తీసిన 

తైలాలన్నిటిని నూనె అంటున్నారు. 

పూర్వం నువ్వులనూనెకు మాత్రమే 

పరిమిత మై ఇప్పుడు అర్థ విస్తృతి 

చెందింది. కమ్మవారిలో, కోమట్లలో 

ఇంటి పేరు, తె. నూనె, నూనియ;నాయకి. 

నూనె; పర్డి. నూనెయ్. డి.ఇ.డి. 8081. 

నూనముంతల 

పౌరుషనామం (తె. 

నూనెముంత బహు, క్షు ది. ఏవి. నూనె 

పోసిన పాత్ర, 

నూలు 

నస్రసంబంధసూచి (స). 
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ర్ నూలు; త. నూల్ ప తివడికిన 

పోగు దారం మొలనూలు, 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

క్ర మ్మ 

() 

నటం 
ఉ 
చూ. నెపెం 

రు 

అలంకరణసూచి (స. 

సెకుం 
లి 
రూ. నెటం 

(os) 

ఆలంకరణసూచి (స. 

తలపాగ, కిరీటం. 

ఇంటిపేరు. 

నెమలి 

పక్షినూచి (స. 

మయూరం. 

బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

త. ఇమలి; క. నవల్; తు. నెయిలు; 

నాయకి. నమ్మి. డి.ఇ.డి. 2868. 

అవి 
౧ 

కమ్మవారిలో 

బోయలలో, బలిజ, 

చేతి 
లై లసూచి రాస). 

నేయికి బావ, నెయ్యి, నేయి, నే. 
కోమటి, బలిజ, బాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు. మ. నెయ్; క. నెయ్: త. నేయ; 

తు. నేయు; సర్ది. సయ్, కొలా. నెయ్; 

నాయకి. నెయ్. డి.ఇ.డి. 0104. 

నేబది 

చూ. నౌబతు. 
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పౌరుషనామం, వాదగసూచి (స 0, 

నేరెళ్ళ 

చూ. నేశేడు. 

వృక్షసూచి (తె. 

నేరేడు బహు. కు ద్వి.వి. (బాహ్మణు 
లలో ఇంటిచేరు, ఇగామనామం. 

చేరేశి 

చూ. నేరేడు. 

వృక్షసూచి (తె). 

నేరేడు 

రూ. నేరెళ్ళ, నేరేడి. 

వృక్షసూచి (తె.స్ఫ. 

పర్యా గిన్ని; వృ.నా; Sizygium 

Jambolana. మ. నేబల్, క.నేటజల్, 

నేలతిల్; తు. నేరొళు; తె. నేరెడు, 

నేరేడు. డి.ఇ.డి. 2878. 

న్ 
నోటు 

పొరుషనామం (స ): 

బదులు పుచ్చుకొని రాసిచ్చే (పాంసరీ 

నోటు. రెడ్డికులంలో ఇంటిపేరు. 

నోటమ్ 
లు 
పౌరుషనామం (శాఖ, 

త నోట్లమ్: చూడడం, పరీక్షించడం. 

“__నోట్టమ్ నాగప్పన్__”” శా. 1457 

(టి, టి. డి. ఇ. యస్. 1; పు. 126; 

నెం. 68). 
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నోముల 

పొరుషనామం (తెస్ర 

నోము బహు, కు ద్వి. వి. 

చేయు. యజ్ఞం ఆచరించు. త.నోము, 

(వతం 

నోరి 

(అవయవ సూచి (కె.న.సా.). 

నోరుకు బొప. ముఖద్వారం. వెలనాటి 

వె దిక బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

కాత సుబహ్మణ్య సూరివరుడు._ 

(శ్రీరా.క. 1-15), 

నోసివ 
డి క్ ఖు 

వ్య రీ నామం (స). 

? నోసినేని, 

rE 
(ళో 

నాబచ్ 

రూ నేబది. 

పౌరుషనామం, వాద్యసూచి (తె. 

పాం. నౌబత్ : చర్మవాద్యవి శేషం. 

నవుబ త్తు. రాజగగరులలోను, మసీదుల 

లోను వాయించే మేళం పేరు. 

ఇన 
న్యా శావరుల 

వ క కినామం (కె. 

న్యాసా_ గృ.నా.పూ;చన్యాసి.న్యసించే 

వాడు. త్యాగి, సన్యాసి. బ్రాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. చూ. _నయల గృ.నా.స, 

గృహనామ వివరణ పటీక 
ర్ల 

లో 

ఆ 
చు 

పగడాల 

పెౌరుషనామం (తెరా.స్ర. 

పగడము బహు. కు.ది.వి. బలిజ 

కులంలో ఇంటిపేరు. ప్రా. పవాళ_ 

సం. [ప్రవాళ-; త. పవళం, పళగం; 

మ. పవటం, సవిజం; క. పవళ, కొడ, 

పవుళ, పవ్వ: తు. పకళ్క పకల, పవళ, 

పవల డి.ఇ.డి. 3295. 

పగిడి 
వృక్షనూచి (కె, 

కర బుజిచెట్టు.కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు, 

పగికోజు 

వ్యక్రినామం (తె. 

వగ్గిడి_ గృనా.పూ; 24 పయిడి, పె డిః 

బంగారం చూ, _దఓజు గృ.నా.ప,. 

పం కా 

పౌరుషనామం స. 

కరచెక్క-కు గుడ్డ అతికి చేలాడగట్టి 

లాగే ఒక పెద్ద విసనక(ర. చఉ. పంథా, 

అప. పంభొ 6; పా. పంఖ_ చనం. 

హం 

పంగ 

రూ. పంగా 

వృ త్తిసూచి (తె). 

దేవబాహ్మణ వృత్తు లమీద దొరతనం 

వారు తీసే చతురాంశ రూపమైనపన్ను. 
థి వేడ 
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పంగా 

చూ. పంగ 

వృ త్తిసూచి (కె). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

పంచకట 
గ 

వ స్రధారణసూచి (నృ). 

పంచకటు బహు. కు ద్వి. వి 
ళు 

పంచగంటల 

హౌరుషనామం (న. 

పంచగంట బహు. కు ద్వి.వఏి. 

గంటలు. పంచ. ఐదు. 

గంటల వి.చూ. గంట. 

ఐదు 

సంఖ్యాసూచి; 

పంచముల 

కులసూచి తె) 

పంచములు. పంచమ కులంవారు. 

భగవద్దీతలో పేర్కొన్న చతుర్వర్థాలు 

కాక ఐదవ వర్హంవారు. 

పంచాంగం 

పొరుషనామం (రాస. 

తిధి, వార నక్షత్ర, కరణ యోగాలను 

తెలిసే జ్యోతిష గంధభాగం . (దాహ్మణు 

లలో ఇంటి పేరు. 

పచకుల 

వృ తిసూచి (సా. 

పచకుగు బహు. కు, ద్వివి. వంట 

వాడు. పచ. పాకము. వంట. 

““-.పచకుల 
[3 అకట బ్రహ్మా నే పంపగా 

$81 

వలయు...” (పల్నా.పు.518;పం.8220. 

పచ్చల 

పౌరుషనామ౦ (స. 

పచ్చ బహు. కు ద్వి.వి. వర్షసూచి" 
పచ్చరంగు, మరకతమణి. పచ్చల 

క్రయవిక్రయాలు వృ త్రిగాగలవారు. కమ్మ 
వారిలో ఇంటిపేరు. ?కొందరు స్రీలు 

అలంకారంకోసం చేతులు, మొఖం 

మొదలైన (ప్రదేశాల్లో పచ్చరంగులో 

వుండేలా పేర్లు అనేకరకా లైన డిజైన్లు 

వేయించుకుంటారు. దీనిని “పచ్చ” పొడి 

పించుకోవడం అంటారు. ఇలా పచ్చ 

చేసే వారిని పచ్చలవారు అంటారు, 

పచ్చళ్ళ 

ఆహోరసంబంధనూచి (తె 

పచ్చడి బహు. కు దిషవి. నంజు, 

ఊరుబిండి, ముద్ద. (బాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. 

పచ్చి 

ఫౌరుషనామం (రాస 

తడిగలది, ఎండినిది,కొలనిది,ఉడకనిది, 

తేరనిది, ముదరినిది. 

పచ్చి గోళ్ళ 

పొరుషనామం (స. 

పచ్చిగోరు బహు, కు ద్వి-వి. పచ్చి... 

వహ లివ్నః గోళ్ల. గోరు | 

నఖం, గోడ : కుడ్యం: ?_కోడు ; 
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చిన్న వాగు, గోరు, గోడ, కోడు_ వీటి 

బహు. కు. కొప. కొవచ్చు. 

పచ్చినీడీ 

స్మ క్తినామం (నం). 

పచ్చి. గృంనా,పూ, 

ఫచ్చనిరంగు. ?చసం. పచి : అగ్ని. 

చూ. సీడి గృంనా.ప 

?6పచ్చ ; 

పచ్చిపులుసు 

ఆహారపదార సూచి (సృ. 
(£2) 

కౌగ బెట్టకుండా అన్నంతో కలుపుకునే 

చింతపండు పులుగు. కమ్మంకోమట్లలో 

ఇంటిపేరు. 

పచ్చి సెట్టే 

వ్యకినామం (రా.). 

పచ్చి. గృ.నా పూ; విచూ, పచ్చిసీడి. 

చూ. _.సెటి గృ.నా,ప. 
వ 

పట్నం సెట్టి 

వ్య క్రినామం (తె). 

పట్నం_. గృంనా.పూ; 

చపట్టణము, చూ. _ సెట్టి గ్భ.నా.ప, 

సలనూచి, 
(ca) 

పడవుటింటి 

నివాససలసూ చి (తె.రా.స్ర, 
యు 

పడము టీల్లుకు కష పడమట _ ఇల్లు, 

పడమ టదిక్కు_లో వున్న ఇంటికీ సంబం 

ధించినవారు, 

పడవల 

చూ, పడాల 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ము 

వృ త్తిసూచి (తె-సఎ. 

ఇది పడవకు బహు, కొదు. 

చపసడవాలు. 

పడవలు 

చూ, పడాల 

వృ తిసూచి (శాం 

“__పడవలు కటిరాజు__” (టి.యం. 

సి. 11; పు. 846; చెం. 867. 

పజాల 

రూ. పడవల, పడవలు, 

వృ త్తిసూచి (స. 

పడవలుకు ద్వి.వి. : సె నికోద్యోగం. 

Commander of an army. 

చపా, భడవాల- సం. భటపాల; 

తె. పడవాలు; క. పడెవళ, పడెవళ్ళ: 

డి.ఇ.డి 8100. 

పడిగ 

రూ. పడిగెల 

వ స్తుసూచి (తె. 

చసం. సట్టక _ నమిలిన తాంబూలం 

ఉమిసేపాత. 

పడిగాల 

చూ. పడిగ 

వ స్తుసూచి (రా.). 

పడిగ బహు, కు ద్వి-వి. 

పణిదాసు 

వ్యక్తినామం (స. 

పణ. గృ.నా.పూ; చఫణి, 
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చూ. _దాసు గృ-నా.ప. 

పణీవోరి 

పృ త్రిసూచి (సనా). 

వాకిటికి కావలివృ త్తి. ద్వారపా. కుడు, 

పణీహారి. బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

“__పణిహారి బాచయ్య-__” (పండి. 

పు. 69. 

పంట 

రూ. పంటరెడ్డి, పంటల 

తెగసూచి (స.సా,). 

రెడ్రలో ఒక తెగ, 

“_పంట మహాన్వయంబు పాకనాటి 

దేశంబున__” (ఫీమే. 8_82. 

““_.పంటాన్వయ (గామణిీ! ( కాశీ. 

7266). 

పంట ె డి 
ర 

చూ. పంట 

తెగసూచి (స.నాఎ). 

పంటల 

చూ. పంట 

తెగసూచి (సం). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

అల 
౦ 

తెగసూచి (స. 

ఓఢదేశంలో వున్న  తెగజనులు. 

చపా. పండియ._< సం. పండిత,పండ. 

ఉత్కళ దేశంలోని దేవాలయాలలో 
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పూజారులుగా వున్నవారిని పండా బాహ్మ 

ములు ఆంటారు. 

పండిత పైన 
౧ 

వ్యకి నామం (వ. 

పండిత_ గృ.నా.పూ; పంతులు, పండి 

తుడు, విద్వాంసుడు. 

చూ. _"పెది గృ.నా.ప. 
స 

పండుగల 

పౌరుషనామం (తె. 

పండుగ బహు. కు ద్వి-వి, ఉత్సవం, 

సంతోషం. సంక్రాంతి మొదలైన పర్వ 
దినాలు, 

పతంగి 

వృ ల్రిసూచి (తె.స్ఫ, 

గాలిపటాలను తయారు చేసేనృ త్తి, 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

పతి 
యం 
చూ. ప్రత్తి 

పొరుషనామం (రా). 

కమ్మ. కోమట్లు, పద్మసాలీల. హరి 

జనులలో ఇంటి పేరు. 

పతి 

పౌరుషనామం (న). 

చనం. పత్రమ్ ; పూజకు ఉపయో 

గించే బిల్వదళం మొదలై నవి. (వాహ్మ 

ణఖులలో ఇంటిపేరు. 

పద్మనాభుని 

వ్యక్మినామం (న). 
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దేవతాసూచి, 

విషువు, (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 
(౨) 

షసం. పద్మనౌభ_ 

పంతుల 

వృ త్తిసూచి (తెస.). 

పంత్. బహు. మరారీపంత్_చ సం. 

పండిత... [బాహ్మణులలో గొప్ప ఉడ్యో 

గ స్తులు, నియోగులు మొదలై నవారికి 

ఇది పూజ్యవాచకం. 

పందరబోలిన 

ప్యక్తినామం (స. 

సందర-_ గృంనా,పూ;? 

చూ, _బోయిన గృ.నా.ప. 

పందాల 

పౌరుషనానుం (తె). 

పందెము బహు. కు ద్వీ.వి. జూదం 

మొదలె న వాటిలో ఓడినవాడు గెల్చిన 

వానికి ఇచ్చేటట్లు పందెమాడి పెప్తేధనం. 

పది 

బంతుసూచి (తె,రా.స.). 

సూకరం. 

ప. పని, వని; మ. పన్ని; కొ. పజ్; 
(వ) 6 

తొ. పొది; క. పడి; కొడ. సంది; తు. 

పంజిి తె, పంది; ప. పెన్స్; గోం. 

సద్ది కొండ ప్ది. డి. ఇం డి. 8220. 
గమళ్ళ, బోయకులాలలో ఇంటిపేరు. 
పందికొటు, పందిపటు ఒడెవాళ్ళలో 

లు అ a 

ఇంటిపేరు. 

గృహనామ వివరణ సటీక 
డు 

పందిగోటి 

హెరుషనామం (తె. 

ఆయుధసూచి. పందిగోరుకు బొప. 

వెటగాని సాధనం. 

పన్నాల 

రూ. పన్యాల 

పౌరుషనామం (సం. 

వేదభాగాలను “పన్నాలిని అంటారు. 

పాపలు = ఉసం,. |పళ్న. (బ్రాహ్మ 

ణులలో ఇంటి పేరు. 

పన్నుల 

పౌరుషనామం (శె). 

పన్ను బహు. కు ద్వి.వి. యుద్దానికి 

సిద్ధపడు:కలుగు, ఎర్పరచుఃకప్పం,శిసు. 

పన్య్యాల 

చూ, పన్నాల 

పొరదషనామం (సు, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

పప్పు 

రూ. పొప్పు. 

ఆహారపదార్థ సూచి (తెస్ఫ. 

వండినపస్సు. బలిజల్లో ఇంటిపేరు. 

త. పురస్పు; మ, పరిప్పు; క. పప్పు, 

పొట్టుపోయి బద్దలై న కాయధాన్యం. 

(దాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

పబ్చి సెట్టి 

వ్యక్తినామం (తె. 

పబ్బి_ గృ,నా,పూ; ?4సం. (ప్రభు. 



తలుగువారి ఇంచి పేర్లు 

"లో 

బంగారం. కష్మువారిలో, (చాహ్మాణు 

అలో ఇంటిపేరు. 

పమిడిపూల 

పొరుషనామం (సృ. 

సమిడిపూవు బహు. కు ద్వి.వి. సమిడి- 
వి.చూ. పమిడి. 

పంబా 

హెౌరుషనామం (స. 

వాద్యసూచి. శపంది ; చర్మ వాద్య 

విశేషం. 

పమసాని 

చూ. 'పెమ్మనాని 

వ్యక్తినామం (శా. 

“*_సద్ముసాని తిమ్మానాయుడు__” 

శా. 1500 (టి.యం.పి. 1; పు. 90; 

నెం. 211). 

పయినేసి 

వ్యక్తినామం (స). 
పయి. గృ.నా.పూ; ౬ఇపై - యపసి : 

పసుపుపచ్చని. రంగు. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ.నా.వ, 

పయ్య్యూల 

చూ. పై యావుల 

జంతుసూచి (తే. 

49] 

c= co cn 

౩కి నా జ్య గ్గ | వం కృనామిలం (అలి 

పంమ._ గృు.నా.్రా; డవతాసూచి, 

వపశమం చూ = సట గృనా ప, 
వ్ 

సఠవ సు 
కా 1 

న లి ల 7). 

ఠం పేరు షవరు. పరశు” 
penn. ) 

ws ఎ ల్ 
(రామాభ్యు. 11). చాహ్మాణులల్ 

ఇంటిపేరు చిన్నయసూరి తండి 

ప వెంకట రామానుజాచార్యులు 

ఉ తర పశనసులు 17వ శతాచివారు, పర 
అలాట్ o (అ 

వసు మఠంవాది శిష్కులు. సును 
అ అలీ 

మళఠంవారు ఉత్తర ఎశంనుండి వచ్చి 

నప్పుడు వారితో వాడ ఇతను తన దేచేరి 

అయిన శ్రీ నివాసాంబగారిని తీసుకొని 

చెన్న పటఓణనిక్సీ పచ్చి బసచే శారట. 
యము 

(ఆం.సా.ప ప.సం.20; సంచ. 228). 

అప్పటినుండి వీరికి ఈ ఇంటిపేరు 

కలీగింది, 

పరళురామపంతుల 

ప్యక్తినామం (ససా.). 
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చపరకురామపంత్. పృ.నా. పరశురామ 

సంత్ గారికి సంబంధించినవారని అర్థం. 

ఆర్యేల నియోగ (బాహ్మణులలో ఇంటి 

"పీరు. _--.(బిహ్మవిద్వజ్ఞన గేయ 

పరభరామ పంతుల రామమూర్తి నామ 

దేయ_._..” (శుకచ. పు, 290). 

“*_పరళశురామ పంతుల కుల కంజ 

రాచి.” (పై ది; 1-41). 

పరసా 

పొరుషనామం (స. 

ఉత్సవానికి వచ్చేజనం, 

జాతర. సం. పరిషత్ ; సభ్కసదస్సు. 

పరస 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

పరానేసి 

వ్యకినామం (స. 

పరా_ గృ.నా.పూ, ఉపరచపరము: 

మోక్షము, నృ త్రియందు పరము శద్దా 

నికి అంత్యపర్షం లోపించగా మిగిలిన 

రూపం. ?పరమము పరమాత్మ. 

ఆ 'ర్వేల వియోగులలోను, మాధ్వుఆ 

లోను ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని. గ్భ.నా.ప. 

పరి 

పౌరుషనామఠి (సం. 

చపరిగ : కోసిన చేనులో దిగబడిన 

ఎన్నులు. మాధ్వులలో ఇంటిపేరు. 

పరువుల 

వృష్తిసూచి (తె.స, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
(a) 

పరుపు బహు. కు బౌప. పరుప్పలుకుపే 
(wa) 

వృ త్తివారు. 

పర శొల 
ర్ 
నివాసస్టలసూచి (స. 

ఆకుటిల్లు. వెఖానస (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

షెడ్డి 

న్య క్తినామం (న): 
పర_గ్భ.నా.పూ; దేవతాసూచి. వి.చూ. 

పరానేని చూ. -రెడ్డి గ్భ.నా.ప. 

పర్వత 

చూ. సర్యత ము 

ఫౌరుషనామం (తె), 

కొప్పు గవళ్ళ, మాలు మేదఠఠఅలో 

ఇంటిపేరు. 

పర్వత నేని 

వ్య క్తినామం (తె.న.). 
పర్వత_ గృ.నా,పూ; శిలాసూచి, 

ఇసం. పర్వత_ వి.చూ. పర్వతము. 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.పూ. 

పర్వతము 

రూ. పర్వత 

శిలాసూచి (శా.స., ) 

6సం. పర్వత-- కొండ. శ్రీ సర్వత 

(పాంతం నుంచి వలస వచ్చినవారు 

కావచ్చు. కమ్మవారిలో, [బాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. “'గణపతిదేనండు సన్వణా 



శిలుగునారి ఇంటిపేర్లు 

తము మల్లయ తమ్ముండు..” శా.1198 

(తెలం. శా; పృ. 78; పం. 4), 

పర్వత రెడ్డి 

వ్యక్నామం (సు. 

సర్వత. గృ-నా.పూ; 

వి.చూ,. పర్వతము, 

చూ. _రెడ్డి గృ,నాప, 

పలబోతు 

వ్యక్తినామం (స). 
పల_ గృ.నా.పూ; ?శపల్త్ల పోతు. 

చూ. _బోతు గృ.నా,ప. 

శిలాసూచి. 

పలవ నేని 

వ్యక్తినామం (నృ. 

సలవ_ గృ.నా-పూ; చపల్ల వం కమ్మ 

వారిలో ఇంటి పేరు 

చూ. -నేని గృ.నా.ప, 

పలిసెటి 

వ్యక్తి నామం (స. 

పలి... గృ.నా.పూ; 2 

చూ, - సెట్టి గృ.నా,ప 

పలుగు 

వృత్తి పరికరసూచి (రా. 

గడ్డపలుగు; దుర్దనుడు; గుంటక గుజ్జు 

లకు, పాపటపు గుజ్జులకు తగిలించే 

దళ మైనతగుడు. 

శల్లనాది (స. 

987 

సల్నాడుకు బౌవ, 

పల్ల 
ns (తె. ) 

వరసూచి. పాటలవర్గం. అరుణనర్తం, 

పల్లపు 

చూ, పల్లం 

పొౌరుషనామం (రా), 

పల్ల పోతు 

వ్యకినామం (సృ. 

పల్ల _ గృంనా.పూ; శపల్లా. వి.దూ. 

సల్లావరుల. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

2 జంతుసూచి. పాటల వర్షంగలపోతు. 

చూ. _పోతు గృ.నౌ.ప. 

త. పళ్ళం; 

భధ క పళ్ళ; 

. డి.ఇ.డి. 8907. 

వ్యక్తి కి గా (స. .): 

పల్ల ౦- గృ, నాపూ; వి.చూ. పల్లం. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _ రెడి గృ-నా.ప. 
a 

పల ౦సెటి 
గా తు 
వ్యక్తినామం (స). 

పల్ల ౦_ గృ.నా.పూ; విచూ, పల్ల ౦, 

చూ. _ సిటి గృ.నా.ష, 
ణి 
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పల వి 
భా) 

పొరుషనామం (తెల. 

సంగీవళాస్త్ర పరిభాష. 

పలా 
ఈం 

ధాన్యకొలతసూచి (రా.సు). 
పందుము. బోయ, 

(దాహ్మణు యానాదులలో ఇంటి పెరు, 

© ఆధ 
ఖై లమ చబాం a 

పల్లావరుల 

వ్య క్షినామం (తె.సం), 
పల్లా. గృ.నా.పూ; ఒకదేశ భాగం; 

at 

ధాన్యం కొలత. వి.చూ, పలా, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _వయుల గృంనా,ప, 

పచెబోమున 
గం 

వ్యకి నావం (స.). 

పల్లె _ గృ-నా.పూ, ? 

చూ. _దోంన గృంనా.ప. 

ఉల 

పల్లి భట్ల 
వ్యకినామం స. 

పఠలె_ గృృ-నా.పూ; విచూ. పరే 
na గా 

బోయిన. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. భట్టి గృ.నా.ప. 

ప్రళి 
౧౧ 

అస్పష్టనామ బంధం (స.సా.). 

మాధ్వులలో ఇంటి పేరు. 

జగన్నాధాచార్య పుత పళ్ళి పూర 
స్తా మా 

ప్రజ్ఞకవి..” (శ్రీరామ; ఆళ్వా.గ్యపు.80), 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 
వ 

కవని 

పొరదుషనామం౦ (తె.సం). 

?6పవనము. వాయువు. ఆర్వేల 

నియోగుఆలో ఇంటిపేరు. 

పశు రాజు 

వ్య క్తినామం (స). 

పళు_ గృ.నా.పూ; 26 పశువతి, 
చూ, _రాజు గృ.నా.ప, 

పశుల 

చూ. 

జంతుసూచి (తె ్సె. 

పశువు బహు, కు ద్వి. వి. నాలుగుకొళ్ళ 

జంతువు. బోయ, మాల, మాదిగ 
కులాలలో ఇంటిపేరు. 

పసల 

వృక్షసంబంధసూచి (రా). 

జలిజ కులంలో ఇంటి పేరు, 

పసల 

రూ. పశుల 

జంతుసూచి (రాస. 

6పసలము ; గోమపొష జాతి; శాక 

భక్షక జంతుసమూహం౦. బలిజ. బోయ, 

మాదిగ, మాల కులాలలో ఇంటి పేరు. 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

పండి. డి.ఇ,డి 81601, “*__పసిండి 

వెంకటత్తు రాయవార్ __ శా. 14183 

(ఇ.టి.ఐ; 11; పు. 196; నెం. $5). 

పసుషప్రుల 

రూ. పససపల 

వృకనంబంధసూచి (రా.). 

పసుపు బహు. కుద్ది.వి. పసుపు 

వ్యాపారంచే సేవారుకావచ్చు. బోయలలో, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

సా 
పాకనాటి 

రూ. పానాటి, పానేటి. 

దేళ్యభాగం (రాస, 

పాకనాడు కు బాప. పాకనాడు 

(ప్రాంతంలో నివసించినవారు కనుకనే 

ఈ గృహనామం కాపు గొల్ల. చాకలి, 
కంసాల్క బలిజ, మాల మొదలై న అనేక 

కులాలలో కన్ని స్తుంది. 

పాకము 

పొరుషనామం (రాస. 

26 సం.పొక_ 

?6ళ. పొక్కమ్ : ఊరు, విడిది. 

పాగ 

రూ. పాగా. 

పౌరుషనా మం (తె, 

తలపాగ, గురపుళాల. 

నాగా 

చూ. పొగ 
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పొరుషనామం (న. 

పాంగుల 

పొరుషనామం (శాం. 

పొంగు బహు. కుది. వి. సానుల 

పేర్చ చివర (ప్రయు కమైన పదం. 

ఆందమైన ప్రీ. సుందరి అనే ఆర్హం 

కావచ్చు. ఉదా; దామరపాంగు కూతురు, 

మన్లైపాంగు కూతురు. చూ. శా. శ. 

పు. 186. “__పాంగులచుంపిరి_-”” 

శా. 1360 (టి.యం.పి, 11; పు. 788; 

నెం. 886). “_సాంగుల మితినేని 

గారు.” పైది; నెం, 86/0). 

పాచి 

పౌరుషనామం (తె. 

నీటిలో పెరిగే పచ్చని తీగ శ్రైవాలం, 

సీటిపెకి తేలే పచ్చని మురికి. 

పా చిపళ్ళ 

పౌరుషనామం (రాం. 

మురికిగా ఉన్న పళ్లుకలవానికీ యిచ్చిన 

వ్యంగ్యనామం కావచ్చు. మాదిగ 

కులంలో ఇంటిపేరు. 

పాటగాని 

హపెౌరుషనామం (రా. 

పాటగాడు ఉపాటకొడు. 

2పాటగౌని చపాటగొడు., 

పాటిమోాద 

నివాసస్టలసూచి తే.!. 

పాటి. పాొటినేల; దిబ్బ. పాటిమీ 



గృహా నివాసం, ఉనికిని 

పాడి 

హౌరుషనామం (స, 

?పాడి ; ధర్మం, న్యాయం, స్వభావం. 

2 (పా పాఢి. సం. పాఠి_ 

వాతింటి 

నివాసస్టలనూచి (రాస), 

పొతిల్లుకు కొప, పాత _[ ఇల్లు, 

పొతింటికి సంబంధించిన, పాతఇంటిలో 

నివసి సున్న వారు. 

పాదం 

అవయవనూచది స 

సాదము : అడుగు, కాలు; పర్వతం 

యొక్క అడుగుభాగం, వేరు. 

పానాటి 

?పాక్ర నాటి 

దేశభాగం (రా). 

చపాకనాటి పాకనాడుకు బొన. 

పానేటి 

?చూ. పాకనాటి. 

దెశభాగం (తె. 

పాపన్న గారి 

వ్యకినామం (రా), 

పాపన్న_ గృ నా.పూ; వ్య.నా. పాహా 

అన్న. పాప- వి.చూ. పాపరాజు 

_అన్న-- చూ. _ఆన్న గృ.నా.ప. 

చూ. గారి గ్భ.నాప, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

పాపయ్యగారి 

వ్యక్తినామం (రా). 

పాపసయ్య_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా, పాప 

అయ్య. పాప= వి.చూ. పాప, 

_-అయ్య_ చూ. గృ.నా.ప, 

చూ. _గారి గృ,నా.ప. 

పాపరాజు 

వ్యక్తినొామం (స). 

పొప_ గృ.నా.పూ; పు,నా; చపాపయ, 

వి.చూ. పాపయ్య గారి. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

పాపసాని 

వ్యక్తి నామం (స). 

పాప. గృ.నా.పూః వ్యనా, వి.చూ. 

పాపయ్యగారి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _సాని గృ-నా.ప. 

పాపసెట్టి 

వ్య క్తినామం (న). 

పాప.__ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. వి.చూ, 

పాపయ్యగారి. దూ - సెట్టి గృ.నా.ప. 

పాపి నేని 

వ్యకినామం (సృ. 

పాపి_ గృ.నా.పూ; వ్య-నా; ౬ పాపయ, 

విచూ. పాపయగారి. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. నేని గృ,నా-ప. 

పాపి రెడ్డి 

వ్యక్తీ నామం (రాం 



శెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

పాపి_ గృంనా-పూ; వ్య.నా; వి.చూ. 

పాపయగారి. చూ. _రెడి గృ.నా.ప, 
ae 

పాప్తు 

చూ. పప్పు 

ఆహారపదారసూచి (శా. 
@ 

ద6పప్పు. ““పాప్పు తిమ్మయ మహో 

రాజ__”” శ. 1469 (టి. టి, డి. ఇ, 

యస్. V; పు. 809; నెం. 101). 

“_పాప్పు తిమ్మరాజయ్యన్ __” 

శా, 1467 (వె ది; ప్పు.418; నెం.106) 

పావమురాజు 

వ్యకినామం (తె. 

సామ. గృ.నా.హూ; ?ఇపమ్మ_ 

?6పా, పమ్మ_ చసం. పద్మ. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

పాముల 

సరీసృపసూచి (స. 

పాము బహు. కు ద్వి.వి. సర్బం. 

త. పొమ్చు; మ. పొమ్చు; క. సావు; 

తు. హోవు; తె. పాము, నాయకి, పామ్; 

పర్టి, బామ్. డి-ఇ.డి. 8061. 

మాల, యానాదులలో ఇంటిపేరు. 

పాములను (పజలకు (పదర్శించేవారని 

సి,టియస్-ఐ. 

పాయల 

హైభుషనామం (తె 1 

పాయ బహు. కు ద్వి, వి, చీలిక, ఒక 

ఫ్] 

నదిలోనుండి వలిపారేది; 

పొలంటోని మునుం. 

పాయ ; ఉల్లి మొ॥వి. 

జరు 

పాయసం 

రూ. పాశం 

ఆహార పదార్థ సూచి (రాస. 

పాయసము, పరమాన్నం. పాలు, 

బెల్లం వేసి ఉడికించిన అన్నం. 

వాతా 

వృత్తి సూచి (రా. 

ఆనాడు కానలి వృతి గా కలిగినవారు. 

చఉర్లూ. పహారా 6(పా, పహార_ 

సం. [పహార_. వేళలు సలిపే 

గంటలు కొట్టడం. 

పొారావరుల 

వ్యక్తినామం (రా. సం. 

పారా గ్భ. నా పూ; వృత్తిసూచి. 

వి.చూ. పారా. వెలనాటి వె దికులలో 

ఇంటిపేరు. 

చూ, _వరుల గృ.నా.ప. 

పార 
యి 
వ్యక్తినామం (రా. 

ఒ పారుడు, పసృధయొక్క_ కుమారుడు, 

అర్జునుడు. రెడ్డలో ఇంటి పేరు. 

పార్వతి 

న్యకినామం (తె, 

దేవతాసూచి. చసం. పొర్వతి_పర్వత 

పుత్రిక. 
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పాలకూర 

వృక్షసూచి (తె. 

శాకసూచి. 

పాలాకుల 

వృక్షసూచి (తె. 

పాలాకు బహు. కు ద్వి. వి. పాల. 

గృ.నా.పూ. సుమంగళవృక్షం. 

చూ. _ఆకుల గృృ-నాంప, 

పాలావరుల 

వ్యకినామం (సం). 

పాల__ గృ.నా.పూ; చపల్లా. (వాహ్మ 

ఖులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _వరుల గృ.నా.ప, 

పాలిని 

సృషసూచి (శాం 

నల్ల తెగడచెట్టు. 

“_ఎపాలిని కొపునాయక్క_న్ ___” 

జా. 1487 (టి. టి. డి, ఇ, యస్, V; 

పృ. 144; చెం. 58). 

పాలు 

పొరుషనామం (శాస్ర. 

శయసం. సయ....మాలపలంలో ఇంటి 

ఫేరు. త. పాల్, మ. పాల్; క, పాల్; 

తు. పేరు; పర్తి. సేల్; గోం. పాల్ 

డి.ఇ డి. $970. 

“__పాలునాయక్క-ర్_.” శా. 1474 

(టి. టి. డి. ఇ యస్. V; పు, 871; 

నెం. 108). 

గృహనామ వివరణ పటిక 
జ 

పాలెంగెడ్డి 

వ్యక్తినామం (స. 

పాలెం_ గృ. నా. పూ; ? చపాగేెం, 

కావలి. చూ. రెడ్డి గృ.నా.ప. 

పాశం 

చూ. పాయసం 

ఆహారపదారనూచి (తె. 
@ 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

ర 
వీక్క్లుల 

పొరుషనామం (న. 

పిక్క. బహు.కుద్వి-వి. చింతపిక్కలు 

మొదలై నవి, 

పకీనూచి (తె. 

'దేవాంగులు బోయలలో ఇంటిపేరు. 

పిచ్చి 

పౌరుషనామం (తె. }. 

వెరి, మతిభ్రమ. సం. పిత్త; త. పిచ్చు; 

మ. పిచ్చు; క. పచ్చు; కొడ. పిత్త, 
డి.ఇండి. 8407. 

పీచ్చిగుంట్ల 
cn 

'తెగసూచి (తె. 



తెలుగువారీ ఇంటి పెర్లు 

పిచ్చికుంటు; పిచ్చికకుంటు. పిచ్చుక 

కుంటు, పిచ్చుకుంటు అని వ్యవహరింప 

బడుతున్నారు. భితుక వృత్తిలో వున్న 

వారు.డోలువాయుస్తూ అనేక విధాలంన 

కధలు, పురాణగాధలుచెజ్తా అనేక వంశ 

చరిితలను, సంఘటనలను మనసులో 
వుంచుకొని చెప్పు ంటారు. కాపు, కమ్మ, 

గొల్ల మొదలై నవారికి గోత్రాలు చెప్పం 

టారు. వెల్లాలవారికీ 102పిల్ల లట. వారిలో 

ఒకరేప్రీ. పురుషులతో ఒకడుకుంటి. 

అందుకని మిగిలిన సోదరులంతా ఆతనికి 

కొంత ధాన్యాన్ని, 

సంవత్సరం ఇచ్చేలా ఏర్పాటుచేశారు. 

చేరేలకులపు ప్రీతో వివాహంచేశారు. ఈ 

దంసతులకు పుట్టిన పిల్ల లకు ఒక కులం 

అంటూ లేదుగనుక పిచ్చికుంటలు (భిక్ష 

తలు, కుంటివారు. అయ్యారు. వెల్లాల 

వారు వీరిని తక్కువగా చూస్తారు, 

ఇప్పటికీ పిచ్చిగుంటల వాళ్ళకు వెల్లాల 

వారు ధనాన్ని యినారు. 

ధనాన్ని (ప్రతి 

పీటల 
లు 

పక్షి సూచి (తె.స్భ. 

పిట బహు.కుద్వి, వి. పులుగు. 
థు 

విడతల 

వస్తుసూచి (రా.సఎ. 

పిడత బహు. కు ద్వి, వి. చిన్నకుండ, 

పిడుత, (బాహ్మణులలో, రెడ్డలో ఇంటి 

“స్ర్రు, 

౨0) 

వీడ సెటి 
వ. 
R అ 

వ్యక్తినామం (తె.స. 

పిడి. గృ.నా.పూ; ? ఇప్పధివీపెటి. 
జు 

గ్ల 

చూ, నిటి గృ.నా,ప. 
టె 

లి వడుగు 

పెరుషనాముం (తెస.నా. 

దేశ్యపదమని నిఘంటువులు. [బాహ్మ 

ణులలో ఇంటిపేరు. “__ఏడుగు మల్ల 

నార్య తనూభవ__” (విప్ర; Tel.Ma; 

వు. 70). 

పిండారి 

వ్యక్తినామం (శాం 

వి.చూ. పిళ్లారి, ““-థ్రీనీర్టల కాప 

పిండారితిరుముల [హను] వెంకటాది._.. 

(టి. టి, డి. ఇ. యస్; V; పు. 389; 

నెం. 144). 

కీని టి 
లు 

వ్యక్తినామం (తె). 

పిని__ గృ.నా.పూ; ఉసపిన ; 

చిన్న. చూ. - సెట్టి గృ.నా.ప. 

పిన్న, 

పిన్న బోయిన 

న్యక్తినామం (సం, 

పిన్న- గృ.నా.పూ; చిన్న. 

చూ. _చోలిన గృ.నా.ప. 

పిన్న మనేని 

వ్యర్తీనామం (స 



0 రి 

పిన్నమ_ గృ.నాపూ; పిన్నమ్మ 

పిన్న-_ చూ పిన్న 

బోయిన; అమ_ చూ. _అమ్మగ్భ.నా, ప. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

< పిన్న+అమ్మ,. 

వీన్నమరాజు 

రూ. పిన్నంరాజు 

వ్యకి నామం (సృ. 

పిన్నమ-_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. పిన్నమ 

నేని. ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _రాజు గృ,.నా.ప. 

పిన్న౦రాజు 

చూ, పిన్నమ రాజు 

వ్య క్తినామం (స). 

(పధమశాఖ నియోగ (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

పిన్ని౦టి 

నివాససలసూచి (తె.స). 
థి 

పిన్న_ గృంనా,పూ, చిన్న. ఇష చూ, 

పిని'సెటి. కమ్మవారిలో, బ్రాహ్మణులలో 
యు 

ఇంటిపేరు. చూ. ఇంటి గృ్భ.నా.ప, 

పీన్నేని 

వ్యకీనామం (సృ. 

పిన్న-గృ-నా, పూ; దే.వి.చూ. సిన్నమ 

నేని. ఆర్వేలనియోగులలో ఇంటిపేరు. 

నేని” అనేది పరపదంగా గల ఇంటి 

"పేర్లు కమ్మవారిలోనే ఎక్కువవున్నాయి. 

ఇక్కడ పిన్నేని (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

గృహనామ వివరణ పటిక 
వ 

పేరుగా వుండడం విశేషం, 

చూ. _నేని గృ,నా.ప, 

పిప్పళ్ళ 

వృక్షసూచి (న. 

పిప్పలి బహు. కు ద్వి.వి. రావిచెట్టు; 

మిరియాలచెట్టు. 

వీలకతుల 

ఆయుధనూచఛి (స్య, 

చపిలకతుల. పిలకతి బహు.కు 
౧౧ ని ౧౫ dD 

ద్వి.వి. 

కీలక? 

పౌొరుషనామం (స). 

పిలక : తలమీద కొద్దిగా వున్న 

జుట్టు; కందగడ్డ మొదలై నవాటి మొలక. 

వెలనాటి వె దికులలో ఇంటిపేరు. కొం. 

పిలు, పిలిక, కులి. పిల్కు.. డి ఇండి, 

యస్. 678. 

కిల ల 
mm 

పౌరుషనామం (స). 

పిల్ల బహు. కు ద్వి. వి, పక్షి మొదలైన 

వాని సంతతి; చిన్న ఆడబిడ్డ. 

పిల్లి 

జంతుసూచి (తెరాస. 

మారాలిం. సం. విడాల; త. పిలి; 
జ య 

క.పిలి ; తె.పిలి; కోలా. పిలి; నాయకీ. 
ట్ cn ae) 

పిల్లీ ; పర్ణి, విలెయ్. డి. ఇండి. 84838. 

బ్రాహ్మణ, మాల, మేదర కులాలలో 

ఇంటిపేరు. 



తేలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

పిలి కండ 
లా aa) 

పొరుషనామం (తెరా. 

పిలి రస్తు; బహు, రు ద్వి. వి. 
గో య 

పిళ్ళా 

పొరుషనామం (స. 

పిళ్ళ, పిళ్ళ కొన్ని జాతులు వారిపేరుకు 

చివరచేర్చుకునే పబ్దపుపేరు. నగరాల 

తెగల ఇంటిపేరు. బ్రాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. 

పిళ్ళారి 

వ్యక్తినామం (రాస). 

'దేవతాసూచి. వినాయకుడు. తమిళ 

(ప్రభావంతో రాయలసీమలోని ఆంధులు 

విఘ్నేశ్వరుణి “పిళ్లారి” అంటారు. 
3] (a) 

మిగిలిన (ప్రాంతాల్లో ఈపదం వాడుక 

తక్కువ. 

రకా 

కీట 
వస్తు సూచి (తస. 

సం. పీఠ_ కూర్చోడానికి ఉపయో 

గించే చెక్కపలక, ఆసనం. 

వీతల 

చూ. పీత్రా 

కీటకేసూచి (న). 

పీత బహుదిి.వి. 

వీ్తా 

గూ. పీతల 

895 

కీటకసూచి (సం. 
చసీత. ఎం|డకొయ. 

పీతాంబరం 

పౌరుషనామం (తె.స్స, 

పసుపు వర్షంగల వస్త్రం. ఆర్వల 

నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

పీర్ల 
పొరుషనామం (తె. 

పీరు బహు. కు ద్వి, వి ఉహిం. 

పీర్. మహమ్మదీయ మతగురువు. 

వ్య.నా. మహమ్మదీయుల్లో గొరవార్హ 

కంగా చేసే సంచోధన; తురకల జ్జాప 

కార్థమైన గుర్తు. సన్యాసి జీవితాన్ని 

గడుపుతూ డివ్యశమ్తులు గల బుషులు,; 

దివ్యులు మరణించిన తర్వాత వారిదర్గాల 

మీద అనుచరులు నిలిపేవే పీర్లు. 

పు 
పుచ్చ 

రూ. పుచ్చా, పుచ్చల 

వృక్షసూచి (తె. 

పుచ్చతీగె. ఎరుకల, కోమటి, బోయ, 

వీర ముష్టి కులాలలో ఇంటి పేరు. 

వృ.నా : Citrillus Vulganis. 

పుచ్చ కాయల 

వృక్షసూచి (స. 

పుచ్చకాయ బహు. కు ద్వి-వి. పుచ్చ- 

గృ.నా.పూ. వి. చూ. పుచ్చ. కమ్మ, 
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కోమటి, బోయలలో ఇంటిపేరు. 

చూ _కాయల గ్భ.నా.ప, 

వుచ్చల 

వృక్షనూచి (సృ. 

పుచ్చ బహు, ద్వి.వి. 

పుచ్చా 
చూ, పుచ్చ 

వృక్షసూచి (రా. స. 

వెలనాటి వె దిక 

ఇంటిపేరు, 

(బాహ్మణులలో 

అల్లో, 

పుట్ట 
రూ. పుటా, పుటావాళ్ళు. 

య డి 

పొరుషనామం (రాసు. 

వల్మీకం, చిన్నపొద. దేశ్యమని శ.ర. 
కమ్మ, పద్మసాలి, మాల, మేదర కులా 

లలో ఇంటి పేరు. 

పుట౦రాజు 
తా 

వ్యక్తినామం (స. 

ఆడ అం కీ జ్య 
పుట్టం_గృ.నా.పూ; చ్రై+నా. ఇపుట్టమ్మ 

చపుట+అమ్మ. పుట. వి.చూ. పుట; 
లు (wa) కు 

ఆం... చూ, అమ్మ గృ.నా.ప, ఆర్వేల 

నియోగులలో ఇంటిపేరు. త. పుత్తు; 

క,పుతు ; కోలా. పుట్ట, డి. ఇండి. 9556. 

చూ, _రొజు గృ.నా.ప. 

ఫూ 
చూ. పుట 

పొరుషనామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

ఫుట్టావాళ్ళు 

చూ. పుట్ట 

పౌరుషనామం(రా.). 

చూ, _వాణ్ళు గృ.నా.ప. 

ప్రున్నమరాజు 

స్యకినామం (స. 

పున్నను. గృ.నా.పూ; పున్న+అమ 

ఉపూర్ణ-; అమ-_ చూ. గృఃనా,ప. 

చూ. _రాజు గృ.నా,ప. 

ప్ర్రన్నా వరుల 

వ్యకిినామం (స. 

పున్నా- గృ.నా.పూ; ఏ.చూ, పున్నమ 

రాజు. చూ, _వరుల గృ-నా.ప, 

పు రాణపండా 

వ్యకినామం (స. 

పురాణ-_గృ.నా. పూ; వి.చూ. పృురొణం. 

ఆరామదావిడులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _పండా గృ.నా.ప, 

పురాణం 

పొరుషనామం (తె.శా.స్ర. 

పురాణాలను పరించేవారు. (బొహ్మణు 

లతో ఇంటిపేరు. “పురాణం 

బాపయ్య__" శా. 152ిలీ (టి.యం.పి.11; 

పు. 951; నెం, 489). 

ఫురారి 

న్య క్తినామం (సం). 

దేవతానూచి; పు.నా. ఇసం. ప్పరారి_ 

శివుడు, 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

పురిపండా 

వ్యకీనామం (న). 

పురి. గృ.నా.పూ; కేత్రనామసూచి. 
ఉపూరీజగన్నాధకే తం. 

చూ. _పండా గ్భ.నాప, 

ప్రలగం 

ఆహార పదార సూచి (స, 1. 
య 

పెసరపప్పు వేసి వండినఅన్నం. కమ్మ 

వారిలో, బోయలలో ఇంటి పేరు. క.పుగి: 

తె. పృులగము. డి.ఇ.డి. 3640. 

పులి 

జంతుసూచి (కె, శాస. 

శార్తూలం, కమ్మ, గొల్ల బలిజ, మేదర 

కులాలలో ఇంటిపేరు. త.పులి; మ.ప్పలి; 

కొ. పుట్; క. పులి; తు. పిలి; తె. పులి, 

బెబ్బులి. డి.ఇ.డి. 80632. (బాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. ““__పులి అన్నమ 

నాయుడు...” (టి.యం,.పి.11; పు. 068; 

నం, 481). 

పులికాని 

వ్యక్తి నామం (కె. 

పులి_గ్నృ.నా.పూ; జంతుసూచి. వి.చూ. 

పులి. చూ. _కాని గృ.నావ. 

పులుగు 

పక్షిసూచి (న). 

తీతువుపిట, పిట. పులుగుకూత పిల 
లు వోని! ne 

లకు కీడుచేస్తు దని రేపల్లె వాజి మూడు 

సారు తలుసారు. 
గ ముట్ 
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పులుపుల 

పౌరుషనామం (తె.సం). 

రుచిసూచి. పులుపు బహు. కు దివి. 

పుల్లని. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

ఫులుసు 

ఆహార పదార్హ సూచి (స. సా. 

చింతపండు నుండి తీసినరసం. అనేక 

రకాల కూరగాయలతో దీన్ని తయారు 
చేయవచ్చు. 

పులుసు సుబ్బయ్య." 

పు.249; పం. 816). 

పుల్లకూర 

రూ. పుల్ల గూర్త్మ 

వృక్షసూచి (నృ. 

ఫుల్ల గూర్ల, 
చూ. పుల్లకూర 

వృక్ష్షసూచి (తె). 

పుల్ల కూర బహు. కు ద్వి.వి. 

“బూరెల భీమన్న, 

( పల్నా. 

పుల ంసెటి 
య లబ 
వ్యకినామం (సం). 

పుల్లం._ గృ. నా. పూ; ఉపుల్ల మ 
ఇ అ ed ఇపుల్ల మ్మ, చూ. సెట్టి గృ.నా.ప, 

వుల్లాభ ట్ల 

రూ. పుల్లా ట్ల 
వ్యక్తినామం (న. 

పుల్లా-గృ.నా.పూ; పు.నా .ఉపుల్లయ, 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -తట్ల గృ, నా.ప, 
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వుల్లాభొట్ల 
దూ. పుల్లాభట్ల 

వ్య కి నామం (స. 

పుల్ట్హూరన్న 
వ్యకీనామం (రా). 

పుల్లూరు.._ గృ-నా,. పూ. ? 

చూ. అన్న గృ,నా.వ, 

వువ్యుల 
చూ. పూవుల 

పుష్పసూచి (స్య. 

పువ్వు బహు. కుద్వి,వి. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. 

ఫుమ్పం 
రూ. పుష్పాల 

పృుష్పనూచి (స. 

సుమం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు 

పౌరుషనామం (తె.స.) 

పుస్తకము బహు. కుద్వి-వి. (గంధం. 

పూ 
పూజల 

పొౌరుషనామం (న. 

పూజ బహు, కుద్వి,వి.6సం. పూజా_: 

అర్భన, సపర్య. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
లు 

పూూజారప్ప 

వ్యకి నామం (రా): 

పూజారి. గృ,నా.పూ. వృతి సూచి. 

వి,చూ. పూజారి. 

చూ. _ అప్ప గృంనాంప, 

పూజారి 
వృతి సూచి ('తె.రా.శా.స), 

చపా. పూజార.  ఉపూజాఆర_ 

సం. పూజాకార-. పూజచే సేవాడు 

““_-శ్రీమధుకీశ్వర దేవరకు పూజారి 
మాధవ భట్టు పెట్టిన అఖర్జు వతి.” 

1082 ఎ.డి. పు, 185; 

నెం.54). ““__పూజారి అత్మీనరసు__” 
1765 ఎ.డి. (టి. యం. పి. పు, 898: 

నెం. 206). శైవ వై వైష్ణవ దేవాలయాల్లోని 

వారిని స్త్రీ చేవత 

ఆలయాలలో పూజచేసే వారినే పూజారు 

లని అంటారని సి, టి యన్.ఐ. పు,.2256. 

రాయలసీమలో కమ్మవారిలోను, రెడ్డ 
లోను ఈగృహనామం కన్చిస్తు ౦ది, 

పూడిపెద్ది 

వ్యకినామం (సనా, 

పూడి. గృ నా.పూ; 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

సుకవి నికరానువర్సి పూడి" పెద్ది లింగ 

మూర్తి (ప్రణీతంబై న__” (సువర్చ. 

అశ్యా. గ). “__ఒక'నై న పూడి పెద్ది 

వారనంబడు ఇంటిపేరు గలది...” 

(చెది. 1-29). 

ఇ. టి. ఐ. 

పూజారి న 

పంటకాలువ. 

ళ్ ధ్ 

=- సకల 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

పూదోట 
పొరుషనామం (స. 

చపూవు+తోట : పూలతోట, ఉద్యాన 

వనం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

పూేసంగరాజు 

వ్యకి నామం (న. 

పూరేసంగ_ గృ.నా.పూ; ? (బ్రాహ్మణు 

లలో ఇంటిపేరు. చూ. _రాజుగ్ళ.నా.ప. 

పూల 

చూ, వూవుల 

పుష్పసూచి ( తెరా-స, 

పూవు బహు. కు ద్వి-వి. 

పద్మసాలె, బోయ, 
ఇంటిపేరు. 

(బాహ్మణులలో 

పూలబోసి 

రూ. సూతిమాని 

వ్యక్తినామం (తె. 

పూల గ. నొ. హూ; పుష్బసూచి. 

4 పూవుల. వి.చూ. పూల. 

చూ. _బోని గృృంనా,ప, 

పూలచ్చాయి 

పొరుషనామం (తె. 

పూల+అబ్బాయి : పూలు అమ్మేవాడు, 

పూజమోాని 

చూ. పూలవోని 

వ్య క్రినామం (తె. 

పూలసాని 

వ్యక్తినామం (తె.స.). 

ఎరుకల. 
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పూల... గృ-నా,పూ; వి,చూ. పూల. 

చూ. సాని గృ.నా.న. 

పూవుల 
రూ. పువ్వుల: పూల. 

పుష్పసూచి (శాస్ర. 

పూవు బహు.కు ద్వి.వి. ఉసం. పుష్ప; 

.పూ;మ.పూ, పూపు; కొంపూ; క.పూ. 

వు, పువ్వు; తు.పూ; తె.పూ, పువు, 

వ్వు, నాయకి. పూత; ప్డి. పూ; కుయి. 

జు. డి-ఇ.డి, 85064. 

““__పూవులమణప్పయ్యర్_--” శా. 

1460 (టి.టి.డి,ఇ,యస్ 111; పు. 860; 

నెం. 11/6). 

పూసల 

పొరుషనామం ( తె.ళా.స్ర. 

పూస బహు. కుద్వి.వి. రంధ్రం 

కలిగిన మణ్, రత్నం,పూదియ. ఎరుకల 

లోను, బలిజలలోను ఒక శాఖా 

భేదమని,. పూసలమ్మే వారని సి. టి. 
యస్.ఐ. పేర్కొంది. “పూసల 

వెంగణ్ణ__”” శా. 1558 (టి. యం. 

పి. 11; పు. 1188; చెం. 662). 

త) 
0 

G 

ఈ ఈ 

ట్ర ళ్ శ్ 

చింకుటింటివారు 

నివాసస్థలసూచి (రా.). 

పెంకుటిల్లు కు కొప. పెంకులతో కప్ప 
బడిన ఇంటిలో నివసించేవారు. 
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వ్యక్తినామం (న). 
పెద్ది పెట్టి. 

సెండిలికొడుకు 

పొరుషనామం (శా) 

పెళ్లి కొడుకు, వరుడు,వివాహదీకి తుడు. 
““__పెండిలికొడుకు తిమ్మరాజు...” 

(టి. టి. డి ఇ యస్. V; పు. 276; 

నెం. 98). 

వింధ్ర్రాలి 

పొరుషనామం (తె.రా.). 

సిండమ బహు. క ద్వి. వి. పెళ ము. 
౧ ౧ 

సెదక ౦టిరెడ్డి 

వ్య క్తి నామం (రా). 

'పెదకంటి.. గృ.నా.పూ;కాపులలో శాఖా 

భేదం; రెడ్డలో ఇంటిపేరు. 
చూ, -రెడ్డి గృంనాంప. 

సెదమల్లు 

వ్య క్తి నామం (స 

నా గృంనా, పూ; < పెద్ద. వృద్దుడు, 

కఘడు, శ్రేష్టం. 

చూ, నుల్లు గృంనా.ప, 

“వివ అెడీ 
G 

వ్య క్ నామం (రా.). 

సిద. గృ.నాపూ; చ పెద్ద. విం దూ, 

'పెదమళ్లు, చూ, -రెడ్డి గృ.నా,వ, 

"పిది రెడ్డి 

న్య క్రీ నామం (నృ. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
రు 

"బది. గృంనొ,పూ; 'జద*-ఇ, వి.చూ, 

పెదమలు. చూ. _దెడి గ్భ,నాప. 
దు 6 

"శద గారి 
లు 

వ్యక్రినామం (తె). 

"సద గృంనా,పూ; వి.చూ, 'పెదమలు, 
౧ గ 
చూ. గారి గృంనా.పం 

పెద్దగాని 

వ్యకి నామం (తె. 

పెద_ గృ్భ.నా,పూ; వి.చూ. 'పెదమలు. 
ఈ 4) 

చూ. _గిొనీ గృంవా.ప, 

వెద్దన 

వ్యకి నామం (సా. 

పెద్ద__ అన్న : జ్యేష్ష సోదరుడు 

“పెద... వి.చూ. 'పెదమలు; 
టి ణా 

-అన చూ. _అన్న గృ.నా.ప 

““__పొగడొందు పెద్దన పోతురాజు 

నకు.” (హరిశ్చం. 287). 

చది 
ది 
పొరుషనామం (తెరా.సం). 

పెద్ద ఇ: పెద్ద, గొప్ప గొప్పవ్యకి. 

? 6 పెద్దింటమ్మ. ఒక (గామ దేవత, 

మహాలక్ష్మీ. త్రలి కన్న 'పెదదెన ఆమె 
ag) OO 

సోదరిని “పెద్ది” అంటారు. ఇది (బాహ్మ 

ణుల "పేర్ల చివర చేరే విరుదపదం. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

"పెద్ది న్ని 

న్యక్తీనామం (రా. 

'పెద్ది_ గృనా.పూ; పెద్ద ఇ. విచూ. 



తేలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

ఒకనికి ఇరువురు కుమారులున్నార స్కి 

వారిద్దరూ విభ కొమైసపుడు ఒక డికి పెద్ద 

ఇల్లు, కెండోవానికి ఉన్న ఇల్లు భాగంగా 

రావడంవలన పెద్దింటివారనీ, చిట్లిళ్ళ 

వారనీ ఇంటిపేర్లు ఏర్పడ్డాయని K.B.5. 

శర్మగారు స్వధర్మ పకాశినిలో ym 

న్నారు. చూ. _.ఇంటి గృ.నా.ప, 

పెద్ది భట్ల 
రూ. పెడిభొట 

౧ గి 

వ్యక్తినామం (సం. 

పెద్ది. గృ.నా.పూ; బె. చూ. 

ఎలనాటి వె దికులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _.భట గృ-నా,ప. 
సథ, 

వ 
చూ. పెదిథట 

దగా 

వ్యకినామం (న. )- 

సపెది, 
౧ 

పెద్దిరాజు 

వ్యక్తినామం (స. 

గృ.నా.పూ; వి.చూ, పెద్ది. 

ఆర్వేల నియోగ (బాహ్మణులలో ఇంటి 

"పెది_ 
ద 

సీరు. చూ. రాజు గృ నా,ప. 

51) 

పొౌరుషనౌయం (రా. స, సా, 

మెచ్చు” నుండి ఏర్పడిందని కొందరి 

వ్యుత్చ తి. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

“ప్రియ శివ్య'పెనుమత్స వంశరాఘ 
వాంబా._._” (చంస.ప; అశ్వా.గ.). 

?పెనుమచ్చ. ౬ స 

చిన్నబోయిన 

వ్యక్రినామం (న. 

పెన్న- గృ.నా.పూ; చ పెను. పెద్ద, 

త, "పెరియ, "పెరుం; మ.పరు; త. పెళ్. 

చూ. _జోయిన గృంనా-ప. 

అదు రాల 

వ్యకినామం (స. 

గృంనాంపూ; 

శ సెన్ముయ. ఆర్వేల 
ణబులలో ఇంటిపేరు. 

సపెమ్మ._ పెక్టిం నా. 

నియాగ (బాహ్మా 

కపటి 
చూ. _రాజు గష్టనాన్సన 
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విమ్మనాని 

రూ. పమ్మసాని 

వ్యక్తి నామం (శాస. 

'పెమ్మ-_ గృ్భ.నా పూ; వ్య.నా, వి.చూ. 

పెమ్మరాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సాని గృ.నాప, 

“__ పెమ్మసాని తిమ్మయనాయుడు..” 
శా. 1500 (ట.యం.పి. 1; పు, 588; 

నెం. 188). 

చూ. సాని గృంనా-స, 

“ఇయ్య ల 

జంతునూచి (రా.స.). 

పెయ్య బహు .కు ద్వి.ఏ. పాలువిడిచిన 

ఆడదూడ్క వత్సము. ఈనకారుకువ చ్చిన 
గేదె. (దాహ్మణులలో ఇంటిపేరు 

4 ఫ్ పయ, “పయ. 

“విరవన పెద్ది 

వ్య క్తీినామం (సృ, 

బరవనజ గృ.నా.పూ; పు, నొ; 

ఉపెరనన. నియోగ (జాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు, చూ. _పెద్ది గృ.నా.ప, 

లో 

సిరికల 

తెగసూచి (తె.స.). 

ఉప్పు అమ్మి జీవించే జాతి. పెరికల'పె 

సరకు రవాణాచేసేతెగ. సెరిక అనే 

పదానికి గోనెసంచి అని మద్రాస్ సెన్సస్ 

1801 లోవృంది. తెలుగు వారిలో ఓక 

కలం. తమిళ దేశంలో వీఠగోనెసంచులు 

తయాచుదేసారు. ఈ సెరికఅనే ఉప్పు 

గృహనామ వివరణ పటీక్ర 
వ్ 

"పెరికలలో 

తీసు కెళ్ళి 

ధపం సంపా 

దించిన వారు కొందరు “పరశురాముని 

ధాటికి తాళబేక పారిపోయివచ్చామనీ, 

పిరికిగావచ్చాము కనుక 'పెరికవారయ్యా” 
మనీ చెపుంటారు. విశాఖ జిల్లాలో వీరు 

ఎక్కువగా కన్చినారు చూ. సి, టి. 

బలిజలు అంటారు. ఉప్పు 

చేసుకొని గాడిదలమీద 

వ్యాపారం చేసేవారు, 

చిరు 

రూ. పెరుగుఆ 

ఆహార పదార సూచి (స), 
తు 

త.పరుకు; మ. పిరియుక; కొ, 'పెప్; 

తొ. పెప్ఏ తు. సపెర్పున్ని తె, పెరుగు, 
డి.ఇ.డి. $8621. 

సెకుగుల 

చూ. పెరుగు 

ఆహారపదార సూచి (తె. 
థు 

సిరుగుకులిఆగమంగాొ చేరింది. దధి. 

?6 పెరువు : వృదిపొందినది, వరిలి నడి. 
ళు Cat 

సెరుమాళ్ళ 

స్యక్తినామం (తె.స,). 

6 పెరుమాళ్ళు. దే. పు.నా. దేవతా 

సూచి, చత. పెరుమాళ్ ఆరామ ధాని 

డుల్లో ఇంటి పేరు. 

పెర్చాణ 

హొరుషనామం౦ (శ). 

చీర్+దబాణ ; మహాబాజవంశం. 



కిలుగువారీ ఇంటిపేర్లు 

“య విధివీరాజ్ఞకోయన్ పెర్చాణ 

నంశభుజంగ...” 10వ శ. ఎ.డి, 

(ఇ.టి.ఐ. పృ, 05; చెం. 118;పం.2. 

ససరకాయల 

వృక్షసూచి (తె. 

'పెసరకాయ బహు. కుద్వి.వి. పెసర- 

గృ-నా. పూ. ధాన్యసూ చి. వి.చూ. పెసల. 

పంటరెడ్లలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _కాయల గృ.నా.ప. 

ధాన్యసందింధసూచి (సా. 

ఫెసలను బదలుగా చేసిన పప్పు. 
(0 

అనంతు'పెది భ్రటు 
6 ౧ 

గారు." (పల్నా.షు. 249; పం.817). 

4 

“__పెసరవప్పు 

వసల 

రూ. పెసరపప్పు, 

ధాన్యసూచి (రా.స్ఫ. 

"పెసర బహు. కు ద్వి.వి. 

వృ. నా :Phaseolus mungo. 

బోగికులంలో ఇంటి పేరని సి.టి.యస్.ఐ. 

త.పయటు; నుపయలు; క పెసత్; 

తె. "పెసర పెసలు; నాయకీ. పెసక్; 

సర్ది పయరి డీ.ఇ.డి. 8250. 

- 
9౪ 

బీద 
పొరుషనామం (స. 

హిం, ప్యాదా ః భటుడు, సై నికుడు 

AN? 

సీరం 

పొరుషనామం౦ (రాస. 

ఇ సేరము, పేరెము ; గుజ్జపుపురుగు, 

కమ్మ వారిలో ఇంటి'పేరు. 

16 పేరమ్మ. వ్యక్తి సూచి. 

జరం రాజు 

వ్యకినామం (స. 

సేరం_గ్భ.నా.పూ; వ్య,నా. చ పేరమ 

శ పేరస్ము. పేరు+అమ్మ. పేరు_వి.చూ. 

పేరుబోయిన; _ఆమ్మ_ చూ. గృ.నా.ప. 
పెదమ్మ_ జ్యేషాడేఏ, పెదళల్సి. చూ. 
ns థి 6 ౧ 

బరయ్య. వ్య. నా, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

ఆర్వల నియాగ 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

చరా(పగడ 

వ్యక్తినామం (స. 

పేరా గృంనా.పూ; సేరు+ఆఅ. పేర్ ; 

పెద్ద. వి.చూ. పేరుబోయిన. ఆర్వేల 

నియోగ [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -(పగడ్ గృంనా.ప. 

చేరి 

వృక్షసూచి (తె.న.సా.). 
ఒక విధమైన ఫలవృకం. శ. ర. 

కమ్మ వారిలో, (బ్రాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు, 

?ఫేరయ. వ్య కి నామసూచి, నయ 

భాషి షేరిపేరయ మనీషి” (శ్రీరాః 

శ 1-15). 



చీరినేని 

రూ. పేర్ని 

వ్య క్తినామం (న. 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. పేరి_ 

గృ.నా.పూ; పు.నా, చపేరయ, పెరు 
అయ. పేర్_వి.చూ. పేరుదోయిన 

చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

సీరుబోయిలు 

వ్యక్తినామం (స). 
పరు గ్భ.నా.పూ రట పుర్ వక 

గొప్ప, పెద. చూ. _బోయిన గృంనా,ప 
(౮ 

చేరెడ్డి 
Gs 

స్యక్తినామం (సృ. 

పే గృనోపూ. చపేర్_'వి. చూ. 

'పేరుబోయిన. చూ. _రెడ్డి గృ.నా.ప, 

సీరోజి 

వ్యకినామం (తె. 

పేరు. గృ.నా.పూ; పేర్. వి.చూ, 

పేరుబోయిన. చూ. _కీటి గృ.నా.ప. 

ర్చి 

చూ. సేరినేని 

న్యక్తినామం (స. 

చీ(రాజు 

వ్యక్తీనామం (సృ. 

సే రాజాం పేర_గృ.నా.పూ; వి చూ 

"పీరువోయిన. ఆ ర్వేలనియోగ (బాహ్మ 

 ణలలో ఇంటిపేరు. 

భూ జరా భై గృ్భ.నా.ప, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
టి 

చేర్ర 
యి 
పొరుషనామం౦ (స. 

"పీరు బహు. కుద్వి.వి. నామం, కీరి, 
పెద. ?€బేరి : వ్యాపారి. కోమ టలో 

(ల్ na) 

ఇంటి పేరు. 

అన్న 

0 
అనయా 

వి ఇంటివారు 
అభ అం నివాసస్టలసూచి (రా. 

పై ఇల్లుకుకొన. పెనున్న ఇంటిలో 

లోహాసూచి (తెరాస. 

దే. బంగారం, కమ్మవారిలో ఇంటి 

"పేరు, 

వై డిగంటము 

పొరుషనామం (సా). 

కవిత్వసూచి. పెడి- వి చూ పైడి; 

_గంటము : దే, తాటాకుమీద రాయ 

డానికి ఉపయోగించే ఉకు్కునాధనం. 

పెడి గంటింతో కవిత్వం రాసేవారు, 

పై డిగంటాన్ని బహుమతిపొందినవారు. 

(బ్రాహ్మణుల్లో ఇ టి పేరు. గ__పెడి 

గంటము వారు నాయబబలెవ న్నె __” 

(శెషధ. 1_24). 

వె డిహక్క-ల 

ఫౌరుషనామం (సాం. 



'తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

పెడిచుక్క బహు. కుద్ద్వి.వి. పెడి_ 

వి. చూ, పెడీ; -చుక్కుల- వి. చూ, 

చుక్కా... పె డిచుక్కల వారును 

పాలెము వారు...” (పల్నా; పృ. 15; 

పం. 212). 

వెండి 

చూ. చెడి. 

లోహసూచి (శాం. 

ద పె ౦డా. ““-- మై ండిమారారెడ్డి._” 

శా. 1224 (టి.యం.పి. 11; పు. 805; 

నెం, 486). 

ని యావుల 
రా 

రూ. పయ్యాల 

జంతుసూచి (తె.రా.స్ఫ. 

చె [ ఆవుల ఉపయు |. ఆవుల = 

తెల్లటి ఆవుల. 

దూల 
పాగాకు 

రూ. పొగాకుల 

పౌరుషనామం (తె. స 

పొగ + ఆకు; ధూమపత్రం, పువ్వాకు. 

సర్కారు జిల్లాల్లో ముఖ్యమైన వాణిజ్య 

నంట. 17వ శతాబ్దిలో పోర్చుగీసువారు 
మనడేశంలో(పచేశపెకన వాణిజ్యపె రు. 

ఆం. నా. Tobacco. 

నృ. నా. Nictiana tabaccum 

పుగాకును పండించినవారో లేక పుగా 

శతో వ్యాపారం చేసినవారికో ఈ ఇంటి 
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“పీరు కలిగింది. కరణ కన్ము వ్యాపారుల 

లోను, హరిజనులలోను ఇంటిపేరుగా 

వుంది. 

పొగాకుల 

చూ. పొగాకు 

పౌరుషనామం (సం). 

పొగాకు బహు. కు. ద్వి.వి. 

పొశుండ్ల 
జంతుసూచి (రా.స.). 

పొసేలు బహు. కు ద్వి-వి. పొటి+ 
టు న! 

ఏలు; ఏలు అఎలుగు. పొచేలు=గొధై 

పోతు, 

పొట 
లు 
రూ. పొట్టా 

అవయవ సూచి (తె.స.). 

దే.కడుప్పు. బోయకులంలో ఇంటి పేరు. 

పొట్ట పేగుల 

పౌరుషనామం (రా. 

పటుఫోగులకు వికృతి కావచ్చు. 
ఇ 

సాలీలలో ఇంటి పేరు. 

వొటా 
కు 
చూ. పొట్ల 

అవయవననూచి (స. 

ఫాటి 
టి 
అవయవతోపనసూచి (తెరాస, 

చనం. పంఠ : వామనుడు, పొట్టి. 

క. పుట, పుటి, తు.ప్పట; కురు. పుడా; 
ధు బి య ట్ 
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ట్రా. పుటక్ డి.ఇ.డి. 8498. “పొట్టి” 
పదాన్ని తేలు అనే అర్థంలో కొందరు 

వాడతారు, 

వొట్టిగాని 
స్యక్తినామం (రా, 

పొట్టి గృ.నా.పూూ శరీర నిర్మాణ 

సూచి. ఎత్తు తక్కువవాడు. వించూ, 
పొట్టి. చూ. _గెని గృ.నాంప., 

పొట్టిమాకుల 

పౌరుషనామం (స ): 

పొట్టమాకు బహు కు ద్వి.వి. పొట్ట_ 

గృ.నా-పూ; వి.చూ, పొట్టి. కమ్మవారిలో 

ఇంటి పేరు. చూ. _మాకుల గృృ-నాంప. 

పొటు 
ఉట 
పౌరుషనామం (సృ. 

ఉముక్క కాయభాన్యంమీద తోలు. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

? ఉపట్టు (పా. పట్ట- అసం. పట్ట. 

పొట 
(౧ 

వృక్షసూచి (తె.స.), 
4: పొట్ట, పొ్లై; ఆం.నా; Snake_ 

gourd. వృ.నా ; Trichosanthes 

anguina. త. పుటల్, పుటలె ; 

మ. పుటల్, పీటల్; క. పొటు, పొడల, 
(వ్ (on) య 

పటల, పట్ల; తు. పట్ల. తె, పొట్ల. 

డి.ఇ డీ. 0401. 

పొనకల 

వృక్షసూచి (స. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
థి 

పొనక బహు. కు ద్వి.వి. 

?& పొనిక. తృణ వి శేషం. ముంబి గడి. 
ణే 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

పొన్న 

రూ. పొన్నా 

నృతసూచి (రా.స.). 

సనం, పున్నాగ_ దీని విత్తనాల 

నూనెను యూరప్పదేశంలో “డొంబా 

ఆయిల్” ఆంటారు. 

వృ.నా: Calophyllum ionophyllum, 

పొన్నా 

దూ. పొన్న 

వృక్ష్షసూచి (రా. 

కమ్మ వారిలో, (బాహ్మణులలో ఇంటి 

సరు, 

పొలాంగారి 

వ్యక్తి నామం (శె.). 
పొలొం_ గృ.నా.పూ; ?ఇ€పోలమ్మ. 

స్తీ దేవతాసూచి. చూ. _గారి గృ.నా.ప, 

మ్ 
పోక 

రూ. పోకల 

వృకసూచి (స.). 
ఫ్రోక్ర చెట్టు. ఇ<సం. పూగమ్ 

పోక మాను, 

పోకల 

చూ, పోక 
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పృశసూచి (తె. 

పోచ గోని 

వ్యక్తినాదుం (తె. 

న్ గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి. 

పోచమ్మ. ఒక (గామ దేవత. వి.చూ. 

పోచంబోయిన. ? €పోంచః: దేసూత్రం, 

జన్నిదం. చూ. _గోని గృృంనా,సం 

పోచబోయిన 

చూ. పోచంబోయిన 

వ్యక్తినామం (తె. 

పోచంబోయిన 

రూ. పోచబోయిన 

వ్యకి నామం (తె). 

పోచం_ గృ.నా.పూ; స్తీ. నా. దేవతా 

సూచి చపోచమ. (గామదేవత. పోచు+ 

ఆమ : పోచమ్మ. స్ధానిక దేవతామూ రి. 

పోచు_చ([పోచు : రక్షించు. రక్షించే 
దేవత. చూ. _బోయిన గృ. నాంస. 

పోచ రాజు 

రూ. పోచిరాజు, 

వ్యక్తినామం (తె.స.). 
వోట్లు గృంనా.పూ; వి.చూ. పోచం 

బోయిన. చూ. _రాజు గృ్భ.నా,ప. 

పోచిగారి 

వ్యరకినామం (తె. 

పోచి_ గృ.నాపూ  ఉపోచయ 

చపోచ+ఆయ. వి.చూ. పోచంబోయిన. 

చూ. _గారి గృ.నా.ప, 

49? 

పొచిన పెద్ది 

వ్యకి నామం (తె). 

పోచిన.... గృ.నా.పూ; వ్య.నా. 

ఉపోచన. వి. చూ. పోచంటోయిన. 

(దాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _పెద్ది గృ.నా.ప, 

పోచినేని 

స్యక్తినామం (స. 

పోచి_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. డేవతా 

సూచి. వి.చూ. పోచంబోయిన. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

పోచిరాజు 

చూ. పోచరాజు 

వ్యకినామం (తె.సం. 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

పోడిచజణిే 
టు 

చూ. పోడి సెట్టి 

వ్యక్తినామం (తె). 

పోడి సెట్టి 

లూ. పోడిచెట్టి 

వ్యక్తినామం (తెరా. 

పోడీ_ గృ.నా.పూ;? 

చూ. _ సెట్టి గృ. నా.న. 

పోతన 

న్యక్తినామం (స). 

పోతన్న. పనా; దేవకాసూచి. 

పోతురాజు. మ దషురుష దేవత. 
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పోతనబోలయిన 

వ్యక్తినామం (స్య. 

పోతన గృ,నా.పూ; పు.నా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. పోతన. వ్య.నా. 

చూ. పోతన : భాగవతక ర్ర. 

చూ. _బోయిన గృ.నా.వ. 

పోత౨సెట్టి 

వ్యక్తి నామం (స ): 

పోతం_ గృ.నాపూ; స్తీ.నా; 
చపోతమ. ఫోతు+అమ. వి.చూ.పోతన. 

చూ. - సెట్టి గ్భ.నా.ప. 

పోత రాజు 

చూ. పోతురాజు 

వ్యకీనామం (తె.శా.). 

కమ్మ వారిలో, బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

“__పోతరాజు పెమ్మయ చదేవమహాో 

రాజు..”” శా. 1288 (టి.యం.పి. I; 

పు, 680; చెం, 608). 

పోతా[పగడ 

స్యక్తినామం (స). 

పోతా గృంనా,పూ; పనా, పోతాఅ. 

వి.చూ. పోతన. ఆర్వేల నియోగి 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _ ప్రగడ గృ.నా.ప. 

పోతాబత్తు ల 

వ్యక్తీ నామం (న. 

పోతా గృ.నా.పూ; వి,చూ. పోతన, 

చూ. _దిత్తు ల గృ,నౌ:ప,. 

గృీహనామ వివరణ పట్టిక 

పోతిన 

చూ. పోతినేని 

వ్యక్తినామం (తెస-). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

పోతినేని 

భూ. పోతిన, పోతున, పోతునీడి 

వ్యకినామం (రా.స.). 

పోతి_ గృ.నా.పూ; పునా, దేవతా 

సూచి. చఫపోత+ఇ. వి. చూ. పోతన, 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు.పోతి స్రీనామాంత 

పదమనీ, చాళుక్యఖీముని దాదిపేరు నాగి 
పోతి ఆనీ శా.శ, చూ._నేని గృ.నా.ప. 

నోతు 

రూ. పోతుల 

జంతుసూచి (రా.స్ఫ. 

పసజపక్షాదులలో పృరుషజాతి, 

త.పోత్తు; మ. పోత్తు; తె.పోతు; ప.పోత్; 

కోలా. పోత్; నాయకి. ఫోత్. డి.ఇ.డి. 

8747. తాగుబోతు, తిండిపోతులలో 

చేరిన ఒక (ప్రత్యయం. పద్మసాలి, 
మేదరకులాలలో ఇంటిపేరు. 

పోతుకుచ్చి 

వ్యక్రినామం (తె. 

పోతు_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. పోతన 

బోయిన. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. కుచ్చి గృ.నాప, 

పోతున 

చూ. పోతినేని 
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వ్యక్తినామం (తె ను), 
కమ్మ వారిరో ఇండిపే ప. 

పోతుసిడి 

చూ. పోతినేని 

వ్యక్తి నామం (స) ). 

కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

పోతుబోయిన 

వ్యకి నామం (స, ): 

పోతు. గృ.నా.పూ; వి, చూ, బా 

టోయిన చూ. _దోయిగ గృ.నా.ప. 

పోతు రాజు 

రూ. పోతరాజు 

వ్యకినామం (తె.స, i 

పోతు_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. పోతన 

బోయిన, కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప, 

పోతుల 

చూ. పోతు 

జంతుసూచి (రా,శా,స. స 

పోతు బహు. కు ద్వి-ఏ- (బాహ్మణ, 

మాదిగ కులాలలో ఇంటిపేరు. 

“__ఫొగడపూ గద్దపె పోతులవారు._” 

(పల్నా. పు.74; సం. 670). 

పోడి 

వ్యక్తినామం (తె. 

పో_ గృ.నా.పూ ?చహోతు. వి.చూ, 

పోతనపోయిన. 

52) 

చూ. _రెడి గృ్భ.నా.ప. 
a 

Brass 
సే ఇ wm అ 

oh mn a 

గార. ఖ్ 
ల ౮ గానా స్ 5 క్ ణ్ త 

ఇ న! శో గ్రాఫ్ గొ 

WAT (క ళు హో, un మో, కిిలరిం౦. 

బోలఒ గాజు 

wl a) 2 wry wk జ వ్ త అ (© ) 

పోలఎ_ గృృ.నా.పూ; త్రి.న్యా దేవతా 

సూచి. టోలు చపోలకమ్మ. వి.చూ. 

పోలకం. ఆర్వేల నియాగులరో ఇంటి 

పేరు, చూ. రాజు గృ.నా.ప. 

పోలం చెడి 
ణె 

వ్యక్తినామం (రా). 

పోలం- గృ. నా. పూ; దేవతాసూచి. 
వి.చూ.పోలకం. చూ. రెడ్డి గ్భ.నా.ప. 

పోల్యా;పగడ 

వ్యక్తి కి నామం స. 

పోలా గృ.నా.పూ; పోల+ఆ వని చూ 

పోలకం. ఆర్వేల నిచూగులలో ఇంటి 

సీలు. చూ. _ పగడ గబ్బి. నౌంప, 
ee 

సపోలాబ ప్ర న 

వ్రణం డ్రె ప౩ృనామ2 (స). 
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పోలా. గృ, నొ. పూ; డేవతాసూచి. 

విచూ. పోలకం. 

చూ. -బత్సిన గృంనా.ప. 

పోలిన 

చూ, పోలేని 

వ్యక్తినామం (న). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

పోలినేని 

చూ. పోలనేని 

వ్య క్తినామం (స. 

కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు, 

వోలిసెటె 
ఠి 

వ్య కి నామం (తె.స.). 

పోలి. గృ.నా,పూ; [గ్రామదేవతాసూచి. 

వి-చూ, పోలకం. 

చూ, _సెటి గృ్భ.నా.ప. 
రు 

పోలోజి 

న్యక్తినామం (తె, 

పోల_ గృానా.పూ; ప్రీ నా; దేవతా 

సూచి. వి.చూ. పోలకం. 

చూ. _కజి గృంనా.స 

పోటి 
లు 

వ్యక్తి నామం (సనా. 

పో_ గృంనా.పూ; ?16పోసి._ వి.చూ, 

నొక _-పో శెట్టిలిం గ మునా(గ__” 

(నవచో.పు.9). ar లింగాఖ్య 
చ 

సుకవి రచితమొ __” 

(పై ది, అళ్వా.గం. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట్ 

పోసాని 

వ్య క్తనామం (సృ. 

గ గృ.నా.పూ,.? పోసిసాని, వదూ. 

పోసిచేని, ?చహోలసాని. వి. చూ, 

పోలకం. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _సొని గృ.నాప. 

హన 

చూ. పోసినేని 

వ్యక్తినామం (సృ). 

పోసి నేని 

రూ. పోసిన 

SOO గృ.నా.హపూ; 

< సరః pd పౌష్య_. 

< (పా. పోస దుతాల్లున 

చూ. నేని గృ.నా,ప, 
అ 

వ్ 
పొవోజు 

న్య క్రినామం (తెల. 

ఆ ల గృ.నా.పూ.? 

చూ. _ఓజు గృ.నా.ప. 

(రు 
(పగడ 

చూ, (పెగడ 
Ca) 

వృ తిసూచి (స. 

(వాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

(పతాపనేని 

వ్యక్తినామం (రా. 

(పతాస_ గృ.నాపూ సం. (పతాప_ 
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(ప్రతాపం. మా, _నేని గృంనా.ప, 

[ప్రతిమల 

పొరుషనామం (సృ. 

(పతిమ బహు. కు ద్వి.వి. బొమ్మ. 

ఏనుగు వాహిత్తముకింది కొమ్ముల 

నడిమిచోటు. ఆం.వా, 

పతి వాదిభయంకర 

పాండిత్యసూచి (శా.స), 

(పతివాది_ వాదికి ఎదుటి ప క్షంవాడు, 

భయంకర : భయాన్ని కలుగజేసే 

వాడు. (ప్రతివాదికి భయంకర మైనవాడు. 
వాదించడంలో దిట్ట అని తెలు స్తుంది. 

వైష్టవులలో 
శక 

గృహనామం, 

--పతివాది భయంకరం హ_సగిరి 

నాధన్__” శా, 1468 (టి. టి. డి. ఇ. 

యస్, V; పు. 226; నెం, రిరీఎ. 

““_-పతివాది భయంకర తాతాచార్య_." 

C *యం.పి.11; పు.894; నెం. 21818). 

పర గొ ష్షషు (పతివాద 

భయంకరః అని పద్నాల్లో శతాబ్దంలో 
(ప్రతివాది. భయంకరం అణ్జన్ గారు 

జగద్వివ్యాతి పొందారు. (ప్రతివాది 

భయంకర రాఘవాచార్యులుగారు వీరికి 

పదవతరంవారు. 

“ప్రసిద్ధ కి 

[ప 
రూ. పత్తి 
పౌరుషనామం (స). 

నల్ల రెగడి నేలల్లో విస్తారంగా పండించే 

411 

వాణిజ్యపు పంట. కమ్మవారిరో, పద్మ 
సాలీలలో ఇంటి పేరు. 

కప రి, ప తి;౬,పరు తి; మపరు తి; 
pane. (ents —_ 

కం స ర్ కుని, 

అలీ 

(ప లపల 
ae oa 

పొౌరుషనామం (స.). 

ప్రత్తి. విచూ. ప్రత్తి; _గుల్ల : బోలు: 

స తికాయ ఎండిన తర్వాత వ శితీయగా 

మిగిలింది. కాపులలో ఇంటిపేరు. 

(పథాన 
వృ త్రిసూచి (శౌ 

మంతి, కార్యసహాయుడు, 

“| పధాని సోమరసయ్యర్ __” శా, 

1462. (టి. టి. డి. ఇ. యస్. IV; 

పు. 282; చెం. 108). 

అశం 
పొరుషనామం (న). 

(పభ బహు .కు ద్వి.వి. వెలుగు; ఉత్సవ 

సమయాలలో వస్త్రాలతో, రంగు కౌయి 

తాలతో చాలా పొడవుగా కరే (పభఆనే 

అలంకారం. (వాహ్మణులలోఇంటి పేరు. 

(ప్రమిద 

పొరఠుషనామం (నృ. 

నూనెపోసి వ శ్తిపెట్టి దీపం పెట్టడానికి 

వాడే మట్టి పశ్ళెం [బాహ్మణులలో 

ఇంటి"పే పరు. పర్యా. .దీపంతె, దీప[ప్రమిదె, 

సబ్ శక్? (ప్రణీ తె,ఉచ్చా. (పమిడి: (పమ్లిడు, 
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(పమిది. (సెమిద. 

(పసంగి 

పౌరుషనామం (సా. 

ఏదైనా ఒక విషయాన్ని విపులీకరించి 

చెప్పేవాడు, సంభాషించేవాడు లేక వాదం 

చే సీవాడు. “__ పసంగి రంగప్ప 

రచన.” (రుక్మొం. Tel. Ma. 
పు, 242. 

(పహరాజు 

వ్యక్తి నామం (స. 

(పహ_ గృంనా.పూ;? 

వ్యకి నామం. 

"పెరు. చూ. _రాజు గృ,నాంస 

© 
(అ 

br 
వ్యకి నామం (శా. 

?6మషదింసటి. ? 6ప్పధ్వి సట 

(పిదిష.. గృ.నా,పూ; భూసూచి.శ సం. 

పృధ్వి, భూమి. ?చపృధివి సెట్టి : 

వణిజ నాయకుడు. నరక నాయకుడు. 

ఇదిఒక విరుద నామమనీ శా.శ. 

చూ. _సెటి గృ.నా.ప, 
ట్ 

పిద్వి సెట్టి రాయనభాస్కర__ 

1681 ఎ.డి. (టి.యం.పి. 1 పు. 12; 

నెం. 88) 

;పిడ్వి సెట్టి రాయనమం తిభాస్కర__” 

శా. 1644 (పైది. పు.006) నెం.260). 

“భంక తెలుగరి సెట్టి వీర బలరిజ్య ధగా 

ఒరి స్వాలోని 

(బాహ్మణులలో ఇంటి 

గృహనామ వీవరణ పటిక 
రు 

మునకు చెందిన ఆంధధ్రదేశపువ రకుడు, 
ఇతనికిగల పృథ్వీసెట్టి బిరుదంకూడ 
గమనింపదగినది. కోట్లకు పడగె తి, 

నానా దేశ వ్యాపారం చేయువారిని పృధ్వీ 
సెట్టి విరుదుచే భూషించుచుండిరి.కన్నడ 

దేశ చకవ రులు విస్మృత స్నామాజ్య 

పరిపాలనా సూచకముగా పృధ్వీవల్ల భ, 

జగదేక మల్ల, శతీభువనమల్ల మున్నగు 

విరుదములను ధరించుట ఆచారం. ఆ 

బట్టియే దేశ విదేశ 

వ్యాపార సూచకంగా వైశ్యులు పృధ్వి 

సెట్టి బిరదములు ధరించి యుంచురు.” 

(ఆం.దే.చ.భూ, పు, 2. 

(ఎ 
(పగడ రాజు 

రూ (పెగడరాట్. 

వ్యుక్తినామం (స. 

(చెడ_ 

సం|పదాయాన్ని 

గృంనా,పూ; వృ త్తిసూచి. 

వి.చూ, (పెగడ. చూ, _రాజు గృ.నా.ప. 
( 

(పగడరాట్ 

చూ, (పెగడరాజు 

వ్య క్తినామం (సా. 

“_-_పెద్దలై న వారలు నిరసింతువా! 

పైగడరాణ్డరసా! విరసా!-_.” (చాటుప; 
పు. 105). పగడరాజు గృహనామంలోని 

చివరిపదం రాజునుమా త్రమే నంస్కృతీ 

కరించి “రాట్ ”చేసి, రామలింగడు ఇంటి 

పేరులోకూడా హాస్యాన్ని వ్య కృంచేస్తూ 



తెలుగువారీ ఇంటి పేర్లు 

(పగడరాజు నరసకవిని వ్యంగ్యంగా 

సంబోధించాడు. 

| వగడ 
౧ 

రూ (పగడ, హెగడిీ. 

Ca 

వృ త్రిసూచి (శా). 

a Ca 

హెగ్గళి, “_పైగ్షడ పాండురంగ__."” 

(టె. యం. పి. 1; పు. 788; 

నెం. 960). 

Eh 
(పొఢకవి 

బిరుదనామం (సనా, 

క విత్వసూచి. (పొౌఢుడై నకవి. నీపుణు 

డైన లేక సమర్గుడెన కవి. ఆర్వేల 

నియోగులలో ఇంటి పేరు. 

“| పొఢఠకవి ముల్ల నార్య (పణీతం 

బైన.” 
పు, 710. 

(రుక్మాం. ఆక్టా గ. 

ఫారసి 

పొౌరుషవామం (సం. 

1స్వర్లకారుడు. 
£2 

₹4 పారశీక, పారశీక దేశభాష. 

మాధ్వులలో ఇంటిపేరు. 

ఘు 
బక్కా రాజు 

వ్య క్తినామం (సృ. 
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దక గృ.నా.పూ; వ్య.నా. 

6 బక్కయ. నియోగులలో 

ఇంటిపేరు, చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

ఆర్వేల 

బక్కి న 

చూ. బక్కి-నేవి 

వ్యక్తినామం (న). 

బక్కి- వేని 

రూ. బికి్కి-న 

వ్యక్తి నామం (నృ. 

టీక రు గృ.నా.పూ; వ్యంనా; వి.చూం 

బక రాజు. 

బంక 

రూ. బంకా 

పౌరుషనామం (తెరా). 

బందన, చెట్టునుండి వచ్చే బిగటగల 

వస్తువు. క.బంక; కోలా. బంక; నాయకీ. 

బిక్కు; పర్డి. బాక్; త.పచయ్. డి.ఇ.డి. 

4169. 

?బంకు: కొట్టు; ని నిక నిపశనం. 

౧ అక" మ 

చూ, బంక 

పొరుషనామం (న). 

బంగ రాల 

పొరుషనామం (సృ), 

బొంగరము బహు, కుద్వి.వి. సం. 

తమరక._ : బొంగరం. 
24 సం. భృంగార-లో హసూచి.బంగారం. 
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బంగారి 

చూ. బంగారు 

లోహనూచి (తె.). 

బంగారుకుజివ, 

బంగారిళ్ళ 

నివాసస్టలసూచి , లిం 

బంగారిల్లుకుద్వి.వి స్వర్హ గృహం. 

బంగారు 

రూ. బంగారి 

లోహసూచి (తె.రా.న.సా.), 

ఒ<సం. భృంగార_ ఒకలోహం. 

బంగారము. బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

““_.తప్పకచూచె బంగారు తిమ్మరాజు...” 

(బం.తి; Tel.Ma. పు, 283). 

బంగారము క్కి-ర 

ఆభరణసూచి (స). 

బంగారు. వి. చూ. బంగారు. 

ముక్కెర. అడ్డబాస, ముంగర, 

బ్" గి 

పొరుషనామం (స. 

*షహాం. బంగి : తపాలులోపంపసే 
వస్తు వులమూట. ?చభంగీ : గంజాయి. 

బచ్చలకూర 

వృక్షసూచి (న). 

వృ నా : Bassillus rubra 

త. ఫచళయ్; మ. పచళ; క. బచ్చలి; 

తు.బసలె. డి.ఇ.డి. 8164. 

కిమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

గృహనామ వీవరణ పటిక 
వ 

బచ్చు 

రూ. బాచ్చు 

పౌరుషనామం (రా). 

ఉఇచ్చు. వైశ్యుడు. చొక్క సానికి 
అధికారి వెండి బంగారాల నాణ్యం 

చూపేవాడు. చపా. వేస్స_ సం. 

వెశ్య_ (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

జల 
పొౌరుషనామం (స. 

వేదపాఠం చదివేవాడు, 

స్వస్తి ముఖుడు. 

బటు వాడు, 
వ 

బహు. బటులు, బటు,బటువారు. 
ట యి” టి 

బుడ్డి 

వ్యక్తినామం (రా). 

దిట్టు- గృంనా.పూ; ఏ. పటప్పపేరు.. 

సం. భట విచూ. బటు. 
టి [ఖు 

చూ. _రెడి గృంనా,ప. 
G 

బడవర 

వృత్తి సూచి (నా. 

శదబిడవ సం. పడవా. ; దూత, 

2? బడ. దే. పెద్ద, మికి్యిలి; వర= 

(శేష్టమైన. “బడవర [బహ్మయ్య'€ 

బనియు(6బంచితినొ” (పండి. పు. 208). 

బండ 

రూ. బండా 

పౌరుషనామం (తె.). 

క.బండె : వెడల్ప్పురాయి. ?ఇళండ్ ; 

నె తి గోతులవాడు: శధీరంకో సుకొని భిక్ష 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

మెత్తవాడు, అకశాం.. ఒదెకులంటో 
G 

ఇంటి పేరు. 

AEC 

చూ. బండ 

పౌెరుషనామం (న). 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

బంజాగార 

చూ. భండారువు 

పృతి సూచి (శా.). 

_-బందడాగార గంగరాజ----” (టి. 

యం.పి. 1; పు. 6906; నెం. 268 ఎం 

బండారవు 

చూ. భండారుపు. 

వృత్సి సూచి (తె. రాం. 

బండారి 

చూ. భండారువు, 

పృతి సూచి (తెస.సాల, 

-_దిండారి కులదుగ్గవారాశి జని 

తర చెట" (కౌ?ం. 1.18). “సకల 

గుణటోరి బండారి సత్యశౌరె.” (కాం. 

1.84). 

బంజార 

చూ. భండారువు 

పృతి సూచి (తె.శా.స.సా, 

కస్ము వారిలో, (బాహ్మణులలో ఇంటి 

పీరు ““__భండారు వీరంరాజు.ఎ” 

(ట.యం.పి. 11; పృు.967; నెం. 474). 

క బసవన్న బాయక 

416 

కొలుతు... (పండితా. పు, 248 ). 

“బండారు బసవన దండనాయ 

కుడు. ో ( పండితా. ప్ప, 08 రం 

““_-బండారు కొత దండాధీశు 

కుమలి(ది._” (దశకు. 1.28). 

బండి 

రూ, బండ్ల 

వాహననూచి (రాన, 

మనుష్యులు ఉపమోగించేతేర్కు దేవత 

అకు ఉపయోగించే రధం. కమ్మవారిలో, 

(బ్రాహ్మణుల్లో ఇంటి పేరు. సం. భండి._; 

క.బండి; త.పంటి; మ.వంటి; తొ. పొడి; 

తు. బండి; కోలా. బండి. డి౪ఇండి. 

$219. బండిపై తెచ్చే వస్తు వులమీద 

సుంకం వసూలుచేసే వృత్తి కావచ్చు 

రాయలసీమలో కాప్ప, (బాహ్మణ కులాల 

లోను; సర్కారు జిల్లాల్లో ఒడె, కమ్ము, 

కాపు మాలు యానాది కులాలలోనూ 

ఈ ఇంటిపేరు కన్చిస్తు ౦ది. 

బండోజి 
వ్యక్తినామం (తె). 

బండ_ గృంనాపూ; సం. భండ 

విచూ. బండ. చూ. _ఓజి గృ.నా.ప. 
బండ్ల 

చూ. బండి 

వాహననూచి (సస. 

బిండి బహు. కు ద్వి.వి. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు, “__బండ్ల నాగమనేని పడ 

గొట్టి” (పల్నా.పు,. 247; సం. 60). 



416 

“__ధీమంతుడై న బండ్ల బాపయ్య 

చరితమ్ము__”” (బం.బా.జీ. 1-29). 

బి 
వృత్సిసూచి (తె). 

ఉ(పొ. భ త్ర_చసం, భ క_ సేవకుడు. 

బ తిన 

చూ. బతి నేని 
వ్యక్తినామం (రాస). 

బ తిని 

చూ, బతి నేని 

వ్యకి నామం (రా.స.)- 

కమ్మ వారెలో ఇంటిపేరు. 

బతి చేని 
wand 

రూ. బత్సిన్క బత్తిని. 

వ్య కి నామం (సం), 

బత్తి_ గృనాపూ; వి. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ, నేని గృంనొ,ప, 

బతు 
చేల 

లూ, బత్తుల 

పృతి సూచి (రా.స, ) 

పంచాణవృ తి. కంసాలి, దేవాంగులలో 

సటపుపేరు,. కొప్పులో ఇంటిపేరు, 
ళు ne) 

బత్తుల 

చూ, దిత్తు 

నృత్నిసూచి ( తెరాస, 

సంచాణపునృళత్ని. బిత్సి+లు. కమ్మ, 

చూ. బటి. 
అనీ 

గృహనామ వివరణ పట్టేక 

కంసాలి, కోమటి, దేవాంగుల, రెడి 
a 

కులాలలో ఇది పట్టపు పే . 

బ(దిరాజు 

చూ, భ(దిరాజు 

వ్యక్తినామం (స. 

నియోగి (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

౧ఎలదచా 

రూ. బంది 

పొరుషనామం (తెరా.స్ర. 

బందాకోరు, ఖయిదీ. ఆం. వా, 

సుమారు ఒకటి, రెండెకరాల భూమికీ 

నీటిని సరఫరాచేసే చిన్న చెరువు. పెద్ద 
చెరువునుండి కాలవద్యారా సీరు తెచ్చు 

కొని నిల్వచే సేచోటు. మాం. వృ-స. 

బంది 

చూ. బందా 

పొమత్రషనామం (సం). 

బందూకు 

పౌరుషనామం (రా). 

ఆయుధసూచి. బందూకును ఉపయో 

గించడంలో (ప్రసిద్ధినందు వలన వీరికి 
ఈ పేరు వచ్చింది. 

బందెల 

పొరుషనామం (స. 

బంది బహు, కు ద్వి. వి. 

బంధియా చసం. బంధక. 

చెటు బం దెలధొడ్డి, 

యొ 

పశువుల 



మీ 0 న న gE ల శ a జ ల 
న! న ny wo 

బయరవునేని 
వ్యక్తినామం (స. 

శో 

బయర పు. గ.నౌ. Sop 
a i 

ER DO 
లా 

am 

6ఇైరోంప. వైరి ద సిం, ఇ రప 

చూ, -నేని నృ.నా.ప. 

బయ్యన పగడ 

వ్యక్తినామం (సృ. 

బయ్యన_ గృ.నా.పూ; పున. 

చబాచన 6సం. భాస్కర. సూర్యుడు. 

ఆర్వేల నియోగి (బాహ్మాణులరో ఇంటి 

“పేరు. చూ, (పగడ గబ్బు నౌ.ప. 

బయ్య రెడ్డ 

రూ, బయ్యరెడిగారి 
a 

ప్యిక్రీనామిం (రాం 

బయ్య- గృ.నాపూ; వ్య నొ, షిచూ. 

వ 0 hw wi (రా). 

కవ 

బుంతు నాల ( తెరాస, 

ప Ve ణ్ రూసో షం కా 

వ స Mh 

బలిజ 

కులసూచి (అరా. స, 

టా చసంళ్లీ వాణీజ్యా_; 

సిత స ఏరిపూర్వీపఎ మధుర, 

a J జ ఖ్ శ్వ 

ఓజయ న, S$ 

ద వం నొజి 

నాయక రాజు 

ణా వే న 

లుగా ఉన్నారు. శ బలిజ, ఎపటబభిజ 

ఆని వీరు రెండువాలు. పేటబలిజబే 

గాజులబలిఎలు సంస్కృత పదమున బలి, 
(a Wn 

జ=పుయుట అశీ రెండు పదాలుకలిసి 
థు 

బలిజ ఆఅంంది. ఈశ కల ఉత్చతి సీ 
ల 

శిషదు వార్వుతిని 

® ప్ 9 జ ఉగ పికి ఆందింగా అలంకిరించు క్ు 

స్ శ bet ల, 5 ఎపి లై జ్ న్నాడు! క త. మా సుత 
ఆ ద 

త fa" Ee ధ్ శం ఆశలే తపి జడని. తం చీని సవ గే 
qa 

క వైశ్య ఇ” * అదిగింది. ఆతడు బహ్మాను [వారించ 
Ww య fen: యె 

య జ్ఞరీ ఆ ne జ Rel 

గ అభా లాం. లప అబయుషు ని 
Can మూ. 
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ఆ హోమగుండం 

నుండి గాజుల కుప్పలతో, ససుప్కుకమ్మ, 

నల్లరాయి గంధంపొడి దువ్వెన ఉన్న 

ఒక గాడిద వంది. ఆ బలి నుండి 

వచ్చిన మహా పురుషుని మీదగానే వీరికి 

ఈ కులంపేరు వచ్చింది. తుపాకుల, 

పప్పు, పులి, జల్లి , మిరియాల, ముత్యాల, 

సముద్రం మొదలైనవి ఈ కులంలో 

ఇంటి పేర్లు. (చూ, సిట్. యస్. ఐ. 1 

184). 

సలహాయిచ్చాడు. 

బలుసు 

వృక్షసూ ఏ (తెరాస). 

బంజరు నేలల్లో పొదగా పెరిగే ముళ్ళ 

సం. " కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

ఒ బలస బల్బ, బల్పు, బొల్చు. 

: Plectoronia Parviflora. 

బలోజు 
po 

వ్య క్రినామం (తె. 

బల్డ... గృ.నా.పూ; 6బలజ చక. బణ 

బిగ. 6 (ప్రా,వణీబ్ల_ సం, వాణిజ్య. 
జ 

చూ. _ఓజా గృ,నా.ప, 

బలీ 
“ఇతి. 

సరీసృపనూచి (తెరా. ). 

పలి కి మ,పలి ; 

లం (ng) 

జో సం. వలీ, పల్లి కా; త. 

క.పల్లి? తు.పల్లి; తెపలి, బలి. 
ag) ag! ai) (ag) 

డి. ఇండి. 3294. 

బలిజకులంలో ఇంటిపేరు. 

బవిరిజుటి 
కు 

రూ. బపిసెటి. 
లు 

గృహనామ ఏవరణ పటిక 
రు 

వ్యక్తి నామం (స. 

బవిరి_ గృ.నా.పూ; ఉపా. భమర_ 

చనం. (థ్రమర- (తమరాంబ,. 

చూ. _ సిటి గృ.వా.ప. 
థు 

బపఏసెటి 
టు 

చూ. బవిదిసెటి 
ట 

న్యకినామం (తె. 

బసవ రాజు 

వ్యక్తినామం (శాస్ర, 

బసవ... గ్భ.నా పూజ్యతాసూచి, 

జనం, వృషభ_ బసవడు. 

నియోగుఅలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _రాజు గృ.నొ,ప 

ఆ ర్వేల 

బసినేని 

హా: 

పు,నా. దేవతాసూచి, 

బస+ఇ, చబసవయ. వి.చూ. 

రాజు. చూ. 

బస... గృ. నా.పూ;పు 

బసవ 

నేని గృృంనా,ప 

బసిరెడ్డి 

వ్యకి కి నామం (రా. ) 

బసి... గృనా,పూ; వి.చూ. బసినేని. 

చూ. రెడ్డి గృ.నా.ప. 

దా 
బాచ నేని 

రూ.బాచిన 

వ్యక్తినామం (సం). 

బాచ. గృంనా,పూ; దేవతాసూచి. 



శిలుగువారీ ఇంటి పేర్లు 

వి,చూ. బదాఏరాజు, 

చూ, ఎనేని గృ్భ.నా.ప. 

చాచిన 

చూ. బాచినేని 

వ్యక్తినామం (సం). 

కమ్మ వారిలో, (బాహ్మణులలో ఇంటి 

సేతు. 

బాచి రాజు 

వ్యక్తినామం (న. 

వాచి. గృ.నా.పూ; పునా. దేవతా 

సూచి. బాచ+ఇ.బాచ. యసం,భొాస్కర_ 

సూర్యుడు. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

పేరు. చూ. _రాజు గృంనా.ప. 

బాచ్చు 

చూ, బచ్చు. 

పొరుషనామం (శాం 

““_-ఐవాచ్చు నారప సెట్టి.” శా 1200 

(బి,యం.పి. 11; పు.844; నెం.868). 

బాడి 

పౌరుషనాంపం (స, 

6సం. భాటక- ఒకరు మరొకని 

సొత్తును వాడుకోడానికి ఆసొ త్తు కల 

వాడికి ఇచ్చే ధనం, అద్దె. 

బాడీతి 

పొరుషనామం (స. 

ఆయురసూచి. చ బొడాను. బాడిస 

యొక్క రూ. వడ్డవాడు కొయ్య చెక్కే 

కొఅముట్టు. 
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బాడీశ 

రూ. బాడి?, బొడిస 

పొరుషనామం (స). 

ఆయధసూచి వి.చూ. జాడితి, 

బాడి శై 

చూ. బాడీళ 

పొరుషనామం (తె). 

ఆయధనూచి. 

ఇూడిసా 

చూ. బాడీళశ 

పొతుషనామం (గ్ర. 

బాకాల 

పెరుషనామం (శా-స.సాం. 

ఆయుధసూచి, బాణము 

ద్వి-వి దే. దండాయుధం. 

“బాణాల వీరాయ__” (యస్. ఐ. 

ఐ. 1V; పు.805 పం,11/; నెలిం 986). 

బహు. కు 

బూతుల 

పక్షి సూచి (న. 

బాతు. బహు. కు. బొప. బాతువు. 

శాదబోయు 

రూ. బాదటోల 

న్యక్తినామం (శా. 

బాద. గృ-నా.పూ; పనా. చబాదియ; 

బాదెయ్య. బాదపుయ్య. వ్య. నా. 

“*__ బాదపోయు దొడ్డియయు..” 

10(05ఎ,డి. (ఇ. టి ఇప్ప, 107; 
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DOU lr 1-8). 

చూ. _దోల గృ.నా.ప. 

శాదబోల 

చూ, బాగదొయు 

వ్యక్తినాముం (శా. 

“*__.బాదదోల పోతియయు.__” 

1081.డి(,పా.-ఆ౦ం.ళా; పు.182; పం.11; 

నెం. 140, 

చూడం 

వృక్ష్షసూచి (తె. 

బావంచెట్టు. వృ.™. Terminatia 

Catappa, 

బాది జుల 

వ్యకినామం (సౌ. 

బాది. గృఎనా.పూ. వి.చా,బాదిబోయు. 

శ్రీ బాదిరోజోలి ఎను వళ్ళ_._” 

(ఇ.టి ఐ; పు,181; నెం.కిర్స్. 

చూ, _రాజుల గృ-నా.స. 

థ్ కం 

ఇ'ంభవఐకోటి 

బిరుదనామం (స.సా 

బంధుసమూహం. బంధువులను ఆద 

రించి సంపాదించిన విరుదనామం, 

“బాంధవకోటి బాపనయ్య తనూభవ__” 

(సానం, ఆళ్వ్టాగం) 

బాపశ 

క్లసూచి (స) 

చపా 
సం. 

బంభణ, బంసాణ; 
i 

al ఇ ఓ 
a రమప, బూ అ బ్య్ఞా స 

శ 

గృహనొమ ఏవరణ పటిక్త 
టి 

ఆం(ధదశంలో (ప్రతి [గామంలోనూ 

కన్సించే కులంఇది. వీరి ఆచారాలను, 

పద్దతులను, భాషనుబట్టి అనేక విధాలుగా 

ఈ కులం విభజింపబడింది. వీరు 

(బహ్మనోటినుండి పచ్చారని ప్రతీతి. 

బుగ్యేదంలోని సూ కంలో 

విరాట్పుడుషుని మొఖంనుండి 

పురుష 

బ్రాహ్మ 
ణులు వచ్చారని 'పెర్కోబడింది. బాహ్మ 

ణులందరూ సప్తబుషులలో ఒకరినో, 
దినో re మాం ది ర్ x సళ రు షం వారి ర్వ లుగా. చెప్పుకుం 

టారు. చూ. ని.టియస్.ఐం1 

వాపి చేసి 

వ్యకి నామం (సాధ. 

బాపి_ గృ,నా.పూ; వ్య,నా, బాపు, 

మరారీపకం. తండ్రిని అర్థం. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. “__మాన్యు, బాపి 

నేని వంశవననిధి భవ్యసోమునాది__” 
(అలం. చం. 1-16). 

Ce గు సొపు 

శు సురాజు 

వ్యకినామం (శాల. 

బామి_ గృ.నా పూ;వ్య.నా. ఉబామయ. 

“__రాజ్యము సేయుచుండగాను బామి 

రాజుఎబ్లయ (పగడ వాదీ నాయంకర 

మందు...” శా.!1288 (తెలం. శా 1; 

పు $$8; పం. [_8). 

చూ _రాజు గృ నావ. 

ఇూకున 

చూ. బాయనేని 
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ఈ ళీ ఉద 

శ్రైయనేసి 

రూ. బాయన, బాయినేని 

g కామం (స. 5 

జ. గృం-నా.పూ; పు.నా. ?దభావ= 

భావనారాయణ. కమ్ము వారిలో ఇంటి పేరు 

చూ. _ేని గృ.నా.ప. 

హెయి “సి 

చూ. బాయనేని 

న్య కి నావం (తె.స). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చాలక పి 

బిరుదనామం (సనా. 

కవిత్వసూచి. డాలుడై న కవి. ఆర్వేల 
నియోగులలో ఇంటిపేరు. “'__సరికవు 
లెన్న బాలకవి సుబ్బన్న 'మేలిమి._” 

(లీలా, Tel. Mun. పు.246). 

శాలగోని 

వ్యక్తినామం (తె. 

బాల. గృ.నా.పూ; కు.చూ. బాలరాజు. 

చూ, _గోని గృ.నా.ప, 

శకాలన్నగారి 

వ్యకినామం (రా. 

బాలన్న- గృ. నా, పూ; వ్య.నా. బాలే 

అన్న. డాల_ఏచూ, బాలరాజు. 

చూ. గృ.నా.ప 

ఛూ. 

_అన్న- 

గారి గ్భ.నా సః 
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చాలజొమ్మ 

పౌరుషనామం (న). 

గాలి సంబంధమైన 

ఎలాంటి వ్యాధులూ రాకుండా రక్షకోనం 

మెడలోక-పే ఒక బిళ్ళ. 

చిన? పిల లకు 
చం 4 

శాలనాజు 

వంకి నామం (రా 3 
ని 

బాల_ గృ.నా.పూ; సం. బాలక... 

బాలుడు. పదహో రేండ్ల రోపున్న పిల్ల 

వాడు. *?చబాలాటి, 

చూ. _రాజు గ్భ.నా.ప, 

ME 

నా. తిరుపతి వెంకన్నకు 

చూ. బాలినేని 

వ్యకినామం (కెఎ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

వాలిని 

చూ, బాలినేని 

వ్యక్షినామం (రాం. 

బాలినేని 

రూ. బానిన, వాలిని. 

వ్యక్షినామం (రాస). 

బాలి- గృ.నా.పూ; దాల+-ఇ. వి.చూ. 

బాలరాజు. కమ్మవా రో ఇంటి పేరు. 

చూ. అ గ్భృ.నా.ప, 
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చాలి సైటి 
రిం 

వ్యక్తినామం (స. 

బాలి_ గృ.నా.పూ, వి.చూ. బాలినేని. 

చూ, _సెటి గృ.నా.ప, 
దు 

బా 

జలసూచి (స. 

పా, వావీ_ శసం. వాపీ; నుయ్యి 

దిగుడుబావి. 

బాశింసెట్టి 

వ్య కినామ౦ (సం). 

బాళిం_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. చబాచ. 

వి. చూ. చాయన. 

చూ, - సెట్టి గృ-నా.ప. 

డీ 
చిక్కు సాని 

వ్యక్తి నామం (రాన, 

బిక్కు... గృ.నా.పూ; ఏ.దూ. బిక్కిిన, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, సాని గృంనా.ప, 

బీక్షి-న 

౬ విక్కినేని 

పస్యక్తినామం (శె.స్ఫ. 

బిక్కి_ గృ.నా.పూ; దిక్కు ఉపా. 

భు. చసం. భికు_.. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _న గృ.నా.ప. 

విచ్చాజ 

ష్యక్రినామం (న) 

గృహనామ వివరణ సటీక 
య 

ఉపా భిచ్చా సం. భిక. 

పెంటయ్యలానే ఈ పేరు సర్కా-రు 
జిల్లాలో వెనుకబడిన జాతి వారిలో 

కన్ని స్తుంది, 

కీజి గాజు 
జు 
న్యక్తినామ౦ (స. 

బిజి. గృ.నా.పూ; చక. విజయ, బిజ 
జ జ 

6సం, విజయ. ఆర్వేల నియోగ 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

విజ్ఞుల 

వ్యకినామం (సా. 

శ బిజ్ల, విచూ. బిజ్ఞరాజు, 

“ఒప్పు మీజె(జాల బిజ్ఞాలనాద 

భూపాల మోరి. (అనర్ల. 1-86). 

““__కోవిదులుమెచ్చ బిజాల కుప్ప 
జై 

విభుడు...” (ఆనర్హ. 1.89). 

బిట్టు 
పొరుషనా మం (రా.సు. 

శీఘం, హెచ్చు. కాపులలో, హరిజను 

లలో ఇంటిపేరు. 

వించెల 

వస్తు సూచి (స. 3 

బిందె బహు, కు ద్వి వి. ఒకపాత, 

చపా. విందుఆ.సం, బిందుక.. 

కుద రాజు 

చూ. వీరుదురాజు 

వ్యక్తినామం (స. 
ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు, 
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వీరుడు 

లూ. విరుదుల 

పొౌరుషనామం (నం). 

వ్యక్తు లయొక్క- సామర్ధ్యానికి, శౌర్య 
పరాకమాలకూ చిహ్నంగా ఒక సమూ 

హంచేత గురి ంచబడి ఇవ్వబడ్డ బిరుదం. 

శ్కదురాజు 

రూ. విరుదరాజు 

వ్యకి నామం (సం). 

బిరుదు. గృ నా.పూ; వి. చూ. 
దము. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృంనా.ప. 

మీర్కదుల 

చూ, బీరుదు 

వారుషనామం (సృ. 

విరుదు బహు. కు ద్వి.వి. 

వీల్ల వోని 

స్యక్తినామం (తె). 

బిల్ల = గృ.నా.పూ; దే, గుం|డంగా 

వున్న పల్చని వస్తువు. సూర్య, చంద 

బిందిం౦ం. ౩6 భిల్ల _ 

చూ. ఓని గృ.నా.ప. 

శీలి ంటి 
య 

నివాససలసూచి (రాం. 
థి 

బిల్ల _ గృ.నా.పూ; దే. వి, చూ, నిల్ల 

వోని. చూ. _ఇంటి గృ.నా,ప. 

శీల 

వృషసూచి (రా. 

విరు 

మారేడుచెట్టు. శ్రీఫలం. 

బీల్యచనేని 

రూ. బిల్వినేని 
వ్యక్తి నామం (రా.). 

విల్వ. గృ-నా.-పూ; వృక్షనామసూచి. 

వి.చూ. బిల్వ. చూ. _నేని గృ.నాప, 

వీల్వనేని 

చూ. విల్వనేని 

వ్యక్తినామం (రా. 

ప్ 
వీరం 

హౌరుషనామం (శాస. 

వీరము చసం. వీర్య-_. 

పరాకఠకమళఠి, బలిజ లలో 

“తోటను 

శౌర్యం, 

ఇంటిపేరు. 

ఆ స్టలూమ పీరంవారి 

కుంటనువారి_..” శా. 115. (తెలం. 

వా 1: పు. 68; సం. 6_7). 

వీరు 
పొరుషనామం (న). 

ఇనం, వీర_; క.ఖీర : పరాకమం. 

zee) 

బుక్క-లాజు 

వ్యక్రీనామం (శా. 

బుక్క_గృ-నా పూ; డీ, గంధపుపొడి, 

హిం. బుక్క; క.బుక్కి-. చనం. భుక్ 

శబభవ మని అనం. (గాంనా. బుక్కు 

రాజా తిన్మురాజు_.” శా. 1410 (టి. 
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యం.పి. ; ప్ప. 6165; నెం. 472). 

చూ. _రాజు గ్భ.నా -ప. 

బుక్క న 

వ్య కినామం (స) 

ఉబుకి_నేని బుక్క. గృ.నా.పూ; 

వ్య.నా. వబుక్కుంయ. వి. చూ. బుక్క 

రాజు. చూ. _న గ్భృనా.ప. 

జ. 
జలనూ ది (తెసం). 

చబుగ. దే. నీటిబుడ. పర్వతాల మీద 
గి G 

నుండి సంతతధారగా పైకి ఉవికి వచ్చే 
సీటిధార. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

బుంగ 

వస్తు సూచి (స). 

చిన్నమూతి గల కుండ, 

బుచ్చనగారి 

వ్యక్తినామం (కె. 

బుచ్చన.. గృ.నా.పూ; వ్య. నా; చూ, 

వ్య.నా, బుచ్చమ్మ, బుచ్చయ్య, 

చూ. _గారి గృంనా.ప. 

బుడగ 

రూ. బుడిగె, బుడెగి, బుడ్డెగ. 

వృతి సూచి (తె). 

?బోడిగ. కావలివాడు. శా.శ. 214. 

బుడి” 

చూ బుడిగ 

సృత్నిసూచి (తె. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
లు 

బుజేగి 

చూ. బుడిగ 

వృతి సూచి (రాం) శ 

రెడ్డ లో ఇంటి పేరు. 

బుడ్డిగ 

చూ. బుడిగ 

వృతి సూచి (రాస). 

పరణ 

రూం బుద్ధిరాజు, బూదరాజు. 

వ్యకి నామం (సృ. 

బుద్ద- గృ.నా.పూ; పు. నా; దేవతా 

< బుద్దుడు. బుద్ద దెవుడు, 

విద్వాంసుడు, తెలిసినవాడు. (ప్రజలంతా 

వేదమార్గాన్ని, నీతిని వదలిపెట్టి జీవ 
హింసకు ఆలవాటు పడినందున దేవుడు 

చూడలేక బుద్దుడై జన్మించాడట. 

అర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నౌ.ప,. 

సూచి. 

బుదిరాజు 

చూ, బుద్ధ రాజు 

వ్యక్తినామం (స). 

నియోగ (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

బుర్ర 
రూ. బురా 

ఆవయవసూచి (స. 

శరీరంలో ఒకభాగం. తల. క.బురడె, 

బురుడి; తు. బురుడె; నాయకి. బుర్ర; 
పరి. బుర్య, డి.ఇ.డి. 8050. 
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బు|రకాయల 

పొరుషనామం (తె. 

బురకౌయు బహు. కు చ్వెంవి, 

నారకాయ, 

ఎండీన 

తలకాయ. 

గం ఫై నా.హూ; ఆవయననూచి. 

శరీరంలో ఒకభాగం. పుబ్దె, రల. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గ్భ.నా.ప 

బు(రా 

చూ బుర్ర 

ఆఅనయవసూ చి (సృ. 

కమ్మవారిలో, బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు. 

బరి 

జంతుసూచి (స). 

చ బుల్లీ: తరిపి ఆవు, ధేనువు;ఆడపిల్ల 

బులెదుల 
యది 

జంతుసూచి (సృ. 

బుల్లి +ఎదుల : చిన్న ఎదులు కలవారు 
nm ది ఏఐ 

కావచ్చు. బుల్లి అనే పదం ఈ అర్థంలో 

సర్కారు జిల్లాలో ఎక్కువ వాడుకలో 

వుంది. 

erm 

ఆహారప ర్హీసూచి (స. 

అన్నం. చపా FA Yel Oe 

౨4) 

£26 

వనం. భోగం; క.బువ్య్ణ, 

కష్మువారిరో ఇంటి పేరు. 

హొరుషనావ యిం (రా. 

సం. భూత. భూతం. 

బలిజలలో ఇంటి పేరు. 

బూఏ రాజు 

చూ. బుద్ధరాజు 

వ్యక్తినామం (తె.స.). 

ఆర్వేలనియోగ బా హ్మణులలో ఇంటి 

చభూప ; 

భూపుస్క, రొజు. చూ. _రాజు గ్భ.నా.ప 

బూర 

పోరుషనావమం (తెల. 

వాద్యవిశేషం. ఇఒసం.హా చ ర కాహా?ి 

అలీ ల 

4 అనే వాద్యవశష a0, 
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బూరుగ మాను 

వృ క్షసూచి (రా): 

వృ.నా : Salmalia malabonica. 

ఆం. నౌ ; Silk cotton tree. 

క.బూర్క, బూరగ, బూరుగ; త.బూరుగ; 

తె. బూరగు బూరుగు బూరుగు; 

స.బూరు. డి,ఇ.డి. 0080. శాల్మలీ 

వృక్షం. 

బూరెల 

ఆహారపదార సూచి (స.సాం, 
(Ca 

బహు. కుద్వి. వి ఉసం. 
“బూరెల భీమన్న --” 

(వల్నా. పు. 249; పం. 815 . 

బూర 

చూ. బూరెల 

ఆహారపదారనూచి (తె,న.). 
(థా 

బూసి చెడి 
G 

వ్య క్రి నామం (రా). 

బూ సి గం నా, పూ; అలంకారం. 

6 పా. భూసా_ “సం. భూషణ. 

నాగభూషణం అనే పేరును వాడుకలో 

నాగబూషి, నాగబూసిఅని ఉచ్చరించడం 

చూస్తు న్నాం. చూ. రెడ్డి గృ్భ.నా.ప. 

బె 
జెజం 

జ 
పొరుషనావం (తె. స 

గబెజు : రంధం. శ(పొ. చేజ _ 
జి ఖు 

గృహనామ వివరణ పటీక 
(on) 

6సం, వేధ్య_హరిజనులలో ఇంటిపేరు, 

wt బెల్ల వు 

చూ. బెలం౦ 
ne) 

పొరుషనామం (తె). 

బోయలలో ఇంటి పేరు. 

బెలం 
M౧ 

రూ. బెల్లపు. 

చెరకు పాలు కొచగా వచ్చినముద, 
(౫) 

కమ్మ వారిలో, బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

బెస 
అపులో 

కుఅసూచి (తె). 

ర్, దెళద, బెస్త; తె. బెస ఠి డీ.ఇ.డి. 

8695. పారంపర్యంగా వీరు 

వేటాడుతూ, చేపలు పడ్తూ నివసిసు ౦డే 

వారు. కాని ఎక్కువ గా వ్యవ సాయాన్ని 

వృత్మిగా 

వంశ 

చేసుకున్నారు అని వీరిని 

మదాస్ సెన్సస్ 1891 పేరొంది. 

డక్కన్ (పాంతంలో వీరిని బెస్తలు, 

కబ్బెరలు అని; కోయం బత్తూరు, సేలం 

జిల్లాల్లో తొరెయర్, సివియర్ అని 

పిలుసారు. బెస్త అనే పదానికి అర్థం 

కన్పించదు. వీరు సూతకులస్టుల మని 

చెప్పుకుంటారు. సూతమహర్షి వీరి మూల 
పురుషుడని చెపారు, సిటి.యస్.ఐ lI 

జ 
"బెగారి 

వృత్తిసూచి (తె.న.). 
6బేగరి : సేవకుడు. శజాటసారుల 



శిలుగుహారి ఇంటి పేర్లు 

మూటలు మో సే 

బెతంసెట్టై 

వ్యకినామం (న. 

జేతం_ గృ. నా. పూః వ్య నా, 

ఇదేకదు. ఇచేతి+ అమ. వి. చూ. 

చేతిశేని. చూ. _సెటి గృ.నా,ప. 
వ్ 

బతి వ 

చూ. బెడినీ 

వ్యకినామం (న. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

బేతిని 

రూ. చేతిన 

వ్య క్తి నామం (స). 
బేతి_ గృంనా,పూ; వ్య. నా. భేతాళకు 

సంకేపరూపం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ, ని గ్పంనాపం 

ah 

వృత్కిసూది (రా.). 
వ్యావారనృతి 

"బేఏసెటి 
ల 

వ్యక్తినామం (సం). 

బేరి_ గృ.నా.పూ; ఇచేహారి. 

చూ. _సెటణి గృ.నా.ప 
య్ 

బె 
Oa 

బెగారి 

వ్యక్రీనామం (తె. 

మాడిగవాడని మాం. 

పృ.ప, £దేగరి, గు రపువాడు, సాది, 

427 

బె _ గృ.నాపూ; ఇబాచ_ వి, చూ 

బాచిరాజణు చూ. గారి గృంనా.ప. 

బెచ రాజు 

చూ. బాచరాజు 

వ్యక్తి నామం సా సాం, 

““__బైచరాజ తిమ్మయ దేవ మహా 

రాజ__” ఎ.సి, 26.1401 (ఇంట్. 

ఐ 11; ప.191; 30.94. “కరణం 

బై చరాజు నాగరాజు_...” (టియం,.పి.11; 

సృ, (008; బెం, 425). 

బె టీని 
వ్యక్తి నామం (స. 

ఉబె టి నేవి. బెటి_గృ.నా.పూ; వ్యనా, 

ఉక .విట్ట; వై విట్ట_; సం. విష్ణు. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ, ని గృంనా.ప, 

జైండ్ర 
తెగసూచి (తె.). 

బదబవనీల. యాదకులలో ఒక తెగ, 

(గ్రామదేవతల కొలుపులు కొలవడానికి; 

కతెర, స్పోటకం మొదలైన రోగాలు 

కుదిర్చే మాంత్రికులుగా (పసిద్ధిపొందారు. 

వీరు వాయించే వాద్యం వలన బైండ్ల 

వారనే పేరు వచ్చింది. వీరి వాద్యాన్ని 
బవనిక ఆంటారు. బివనికలు వాయించే 

వారు కాబ'రే బవనీలు లేక బైండ్లవారు 

అయ్యారు. ఈ బవనిక లను కృష్ణ, 

గుంటూరు (ప్రాంతాల్లో జముకఘులంటారు, 



జో బై రపశేని 
వ్యకినామం (స) 

TR ఇహ అట్ల ఫా అబల ఆ దాత గృ నాంపూ; వ్య, నాం 

యభెగప 6 భె రవసప్పళసం. భెరనం 
Qn నూ చ 

రుదానుచరుడు, కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
ఖ్ 

చూ. _నేని గృంనా.ప. 

బె శెడి 
రాజ (6 

వ్యక్తి నామం (రాస. 

బై_ గృంనా.పూ; ?ఇలైర. వి. చూ. 
బైరవనేని. చూ. _రెడ్డి గృ.నా.ప. 
నూ 

బెళకు 
షా 

పొరుషనామం (సాం. 

వాద్యసూచి “_.ళరధి గభీరు బైరు 
'పెవజంగనృఫాలుని__” (సక. గల. 

Ma. పు. 81). “__హరికథాపారాయణ 

బెరునారాయణ....” (పై ది. ఆశ్యా. గ 

పు. 81. 

బె (రాజా 

వ్యక్తినామం (సృ 

జెర గృుంనా. పూ; వ్య. నా. దేవతా 

సూచి, ఇబైర. వి. చూ. బైరపనేని. 

ఆర్వెలని మోగ ,బాహ్మ ణులలో ఇంటి 
"పేరు. చూ. _రాజు గృ.నాప. 

na 

ల 
బొక్కు-సం 

“వృతి సూచి (శాస. 

ఖకానా ఉద్యోగం. ఉటొక్కసమా, 

భొంగాగారం, కోశం, “బొక్క సం 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

సెదపనాయుడు.__” శా. 1451 (టి, 

యం. పి. 11; పు. 986; నెం 549). 

బొక్క నర ఎల్ల మ్మ__" శా.1488 

(బి.యం.పి. 1: పు. 809: నెం.888). 

బా కా 

పెరుషనామం (సం). 

చసం. భూకమ్ : బిలం, కన్నం, 

గొయ్యి (బ్రాహ్మణులలో ఇరిటి పేరు. 

& 
బూర్ కాళ్ళే 

పొరుషనామం (తె. 

బొక్కా గృంనా.పూ; వి.చూ. బొక్కా, 

చూ, ఎటళ్ళు గృంనా, ప. 

జజ 
జ 
రూ. బొజ్జా 

అవయవనూచి (తె. 

ఉదరం, పొట. ద్, టొజి, ట్జు; 

టి జి జి 

త. పొచ్చయు; 'తె. బొజ్జ, బొట్జ డీ.ఇ.డి. 

36656. పూర్వకాలం బొద్దారామాలకు 
ఆడ దగ్గరగా వుండే (గ్రామాల్లో వుంటున్న 

బొదేతరులు కూడ బొజన్న, బొజమ్మ 
0 జ జ 

అని పేర్లు పెబుకున్నారు. బొజ అనేది 
oa) (sn (3 

బౌద్దకు తద్భవ మని పండి. చూ.ప్ప.888. 

జూౌజూా 
జు 
చూ. బొజ 

ee 

అవయన సూచి ( తె-రా.స. 

కమ్మవారిభో ఇంటిపేరు. 

బొడ్లు 
ఆవయననసూచి (తె.స,సా, ) 



శేలుగువారీ ఇంటి పేర్లు 

నావి. త. పొక్కుక్;, మ. పొక్కి క్, 

పొక్కుళ్; తొ. పికు; క. పొక్కుల్; 

కొడ పొక్కి: తు. పువళు. డి.ఇ.డి. 
8652. కమ్మవారిలోో, బ్రాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. " "__ సేవావిశేషమ్ముల( 

జెలగు వారలు బొడ్డు కరులమువారు__”” 

(కన్యకా. పృ.4). 

“బొడ్డింటి "పేరివంశము దొడ్డదె__” 

(నాకథ. పు. 8). 

బొడ్డు మేకల 

జంతుసూచి (రా ). 

బొడ్డు మేక బహు. కు ద్వి-వి. 

జూడు నాతి 

'దేవతాసూచి (తె. 

బొడ్డురాయికి జప, 

కోటగుమ్మం నడిమిరా ౨. (పతి గామా 

నికీ మధ్యలో చేసి [గామ దేవతగా 

కొలుస్తారు. 

జభూండా 

పొరుషనామం స, 

ఉఇబొండ ; తప్పుచేసినవారి చేతులకు, 
కాళ్ళకు వేసే దారు యంత్ర విశేషం. 

దీనినే బండ కొయ్య, బొండమాను 
అంటారు. 

బొరిడి 

?6బటొండా. 

పౌరుషనామం (₹.). 

ని, చూ, బొండా, 
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?చబోండు : గ్రామాధికారి. బోయ 

నీడుకు రూపాంత 50. *'__టొండి లీలా 

శాహి__.* శా-11900 ( టి యం. పి; 

పు,605; నెం. 888). 

జూదన 
ది 
వ్యక్తినామం (శా. 

బొద్ద_ గృ.నా.పూ' “వసం, బోధన... 

“__బొద్దన సాటాహ్రాళ్లు: - వ స" 

(యస్.ఐ.ఐ. 11; నెం 708; పు.240. 

జొద్గు దీ 
వౌరుషనామం (తె). 

గోడలు మొదలైన వాటి ఆంచులకు 

ఏర్పాటుచే సేది. చస. బద్ధ_ 

బొద్దుబోయిన 

వ్యక్తి నామం (స). 

బొదు_ గృ.నా పూ; వి.చూ. బొదవ 
(on) a 

చూ. _బోయన గృ.నా.ష. 

జ్రాసిశేని 

చూ. బొల్లి నేని 

వ్యకినామం (స, 

జూంతగర 
పటి. 

జంతుసూచి (నే). 

బొరిత_ గృంనా.పూ ఏ,చూ.దొంతల. 

చూ అగర్ గృ.నా.స 
భు 

జబూంతల 

పొరుషనామం (తె.రా శాస ). 

బొంత బహు. కు ద్యి-వి. పరుప్పుగా 



కరీ 

ఉపయోగించడానికి దూది లేక వసాలు 

మొదలైన వాటి చేత దట్టంగా కుట్టిన 

గంత. ““__కౌండిన్యగోతులై న బొంతఅ 
విఠల...” శా. 1184 (తలం, న గ 

పృ. 600; పం, 18_20). 

బొప్పన 

చూ. బొప్పని 

వ్య క్తి నామం (రాం. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

బ్రొప్పని 

రూ. బొప్పన, బొప్పన్న,. 

వ్యకి నామం (స. 

బొప్ప_ గృ-నా.పూ; వ్య+-నా, వబొప్ప 

నేని. విచూ. బొప్పరాజు. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు, చూ, _ని గృంనా.ప. 

బొప్పున్ని 

చూ. బొప్పని 

వ్యక్తినామం (రా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

బొప్పరాజు 

వ్యకినామం (™.)- 

బొప్ప-_ గృ.నా.పూ; వ్యంనా. తండి. 

క.టొప్ప మరాఠీలో కూడా “బొప్ప'అనే 

వ;వహారం. “బొప్పరాజు వెంకట 

నరసంహ రాజ_” (టి. యం పి. 

పు. ౧09: నెం. 294). 

బొవ్వ్చాయి 

వృ క్షసూచి (రా). 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

వృ.నా ; Carica Pappaya, 

టొబ్బాయిచెట్టు. 

జొబ్బర 

ధాన్యసూచి (తె. 

సన్యవిశేషం. నల్ల అలసందలు. 

బొబ్బా 

పొళుషనామం (తె.రా.స్ఫ, 

చబొబ్బ : 'పెద్దఅరుపు; సింహనాదం: 

ఉత్తర సర్కారులో తాగేనీటికి “బొబ్బ” 

అని వాడుక. కమ్మవారిళో ఇంటిపేరు. 

బూర. 

థూ. బొమ్మల 

పొరుషనామం (శాస), 

(పతిమ, బిరుద చిహ్నం 

?6బహ్మ. 

““__బొమ్మ చరణరెడ్డి__బొమ్మ పెద 
అయ్యలరెడ్డి----. (టి యం.పి; పు.574; 

నెం. 6). 

జబజొవ్నున 

వ్యక్తినామం (తెల. 

బొమ్మ. గృ.నా.పూ; పు.నా. దేవతా 

సూచి. ఉసం. (బ్రహ్మ. (బహ్మ దేవుడు. 

(పజలను వృద్దిపౌందించేవాడి . 

చూ. న గృంనా,ప. 

బొమ్మనబోయిన 

వ్యక్తినామం (న). 
బొమ్మన. గృ-నా.పూ; పు సోః 

చేవతాసూచి. ని. చూ, టొబ్యిన, 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

చూ. _దోయిన గృంనా.ప, 

ప 

జొమ్మ- గృ.నా.పూ, వ్య.నా. దేవతా 

బొమ్మన, 

నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. =రొోజి గృ.నా.ప 

సూచి. ట్టి చూ యా! ఏలి 

ఖతం 

చూ. బొమ్మ 

పౌరుషనామం (రా). 

బొమ్మ బహు. కుద్వి.వి. హరిజను 

లలో ఇంటిపేరు, 

భవతా 

వృ త్తిసూచి (రా. కాసా 

తోలుబొమ్మలాట వారి వృత్తి, 

త.పోమ్మయ్ు, పొమ్మల్; మ.బొమ్మ; 

తు.బొమె; తెబొమ్మ; కోలా, బొమ్మ. 

డి.ఇ.డి. 3699. 

“__బొమలాట వీ5స్ప-__” (టి.యం. 

పి; 11; పు.11665; చెం. 08). 

““__వివ్యానిధి బొమ్మలాటవిరూ పాధిప్ప 

కాళని__” (ఆం.క.త.1X; పు.24ర్, 

బొమ్మునాని 

వ్యక్సినామం (తె). 

బొమ్మ. గృ.నా.పూ; వి.చూ, బొమ్మ 

రాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ, _సాని గృంనా,వ, 

వ్యక్తినామం (స్ప). 

బొమ్మ-_ గృ.నా.పూ; విచూ. బొమ్మ 

రాజు, 

బొమ్మా రెడ్డి 

వ్యకి నామం (తస. 

బెట్యాఎ గృ.నా.పూ; బొమ్మ (అ, 

వి-చూ. బొమ్మరాజు. 

చూ _రెడ్డి గృంనా,ప. 

ల్ కాల 

జలచర సూచి (తస, 

?గదబొమ్మిడయ బహు. కు. ద్వి.వి. 

మత్స్యవిశేషం. 

?చ|గామనామం. 

?ఉధాన్యసూచి, 

బొమి నేని 

వ్యక్తి నామం (న, 

బొమ్మి-- గృ.నా,.పూ; చబొమ్మ+ఇ, 

దేవతాసూచి. వి.చూ. బొమ్మరాజు. 
కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృంనా,ప. 

జ్ొమి న సెట్టి 

స్య క్రీ నామం (స. ): 

బొమ్మి= గృ.నా,పూ వి.చూ, బొమ్మ 

రాజు. చూ. .సెటి గృ.నా.ప. 
య 

బొలిచేని 

చూ బోలి నేని 
oe) 

వ్యక్రినామం (రా). 
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బూల్ల వుశేని 

వ్యక్తి నామం (తె. 

బల్ల పు_ గృ.నా.పూ; ఇబొల్ల ప. 

అట్లీ బొల్లి _ అప్ప. వి.చూ. బొల్లి నేని, 

చూ. బెల్ల య. వ్య.నా. 

చూ. _నేని గృ్భ.నా.ప, 

జూాల్లీ న 

చూ. బొల్లి నేని 

న్యకి నామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

జాలిని 
య 

చూ. బొలి నేని 
ళ్ 

వ్యక్రినామం (స). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

జాలి చేని 
C౧ 

రూ. బొనినేని, చొలినేని, 

బొల్లి ని. 

బొల్లి గృనాపూ; దే. నర్హసూచి. 
తెల్లని రంగు. కమ్మవారిలో ఇంటీ పేరు. 

?వబులి. చూ. _నేని గృ-నా.ప, 
ag) 

జాలీ సెటి 
గయా ఉం 

reer) 
బొల్లి గృ.నా.పూ; వి.చూ. బొల్లి నః 

చూ, ౬ ఎట గృ-నా,ప, 

టి 

బౌలి న, 
య 

జొలోజి 
(౧ 

వ్యక్రీ నామం (తె. 

బొల్లు_గృ.నా.పూ; వి.చూ, బొల్లి నేని. 

చూ. _డఓజి గృ.నా.ప. 

గృహనామ ఏవరణ సటీక్ష 
రు 

బోగి 

పొరుషనామం (తెరాఎ. 

సం. భోగి. బోగంకలవాడు, భోగం 

కలది, సుఖం. 2చభోగి ; సంక్రాంత్రి 

పండుగకు ముందురోజు.  కాప్పలలో 

ఇంటిపేరు. 

బోగినేని 
న్య క్రినామం (తె. 

టోగి_ గృ.నా.పూ; చభోగ. విచూ, 
భోగపతి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. నేని గృ.నా.ప. 

బోడ 

రూ. బోడా, బోడి 

పౌఠరుషనామం (తె). 

సన్యాసి, ముండితుడు; బోడివాడు. 

బోడా 

చూ. బోడ. 

పొరుషనామం (స ): 

బోడి 

చూ. బోడ 

" పొరుషనామం (రాస. 

కమ్మ వారిలో, మాధ్యులలో గృహ 

నాను. 

బోనము 

రూ, జోనాం. 

పొదషనామం (స. 



గ అ 

కుల సూచి (తె.రా.స). 

దీయజశాతివాతు.. చోలయిడు దేలు 

బోయోడదు అని ఈ పదం వమవటోరంటి 

వుంది. క, బోలు, బోవ; తె చోయ 

బేయడు, బోయవాడు; మ దోయు; 

తపో న కకక, 

బోయని 

పెౌరుషనామం (తె. 

శబోయడు. 

వి.చూ. బోయిన, 

బోయిన 

పౌరుషనామం (తె.సు. 

వ్యక్తి నామానుబంధంగా కూడా పంది. 

ఏ.చూ. బోయిన గృ.నా.ప. 

వ్యకి నామానుబః.ధం. 

బోయిండ 
లా 

నృత సూచి (తె. 

శ గామోధ్యోగం. ఉపా. భోయ-, 

భోయగ_ ఇసం, భోజక_ : గ్రామాధి 
కర్రి (గ్రామపెద్ద. 

“A village officer enjoying 

55] 

iygriharil.్ళd or a 

438 

parts and sometimes whole af 

6౮111664 

wllage, ad 

the reyenue [20111 an 

endowed Mar id 

post comparable to that or an 

0 111, 

Surya aAayandhra  Nighiriu 

§ vs thu meaning “a Brahmin 

and states that in this meaning 

the word vccuirs inthe 161. 

until Uw అ of 

the l4ih C. The word 

in the 

dialect only 

vecurs 

inscriptional dial.ct a, 

the టం of a villuye hetman 

who enjoys, 031646 collevt.ns, 

the land revenue. The varliest 

known occurance ol the word 

is during the 4th C. AD. In 

most cases the word lollows a 

place name ol which the person 

in question is the headman as 

an irralur boya, Butina fuw 

cases even during the 7th C. it 

appcars to {ollow the name 

a boy, as 

Arter 9th. it 

more trequntly lollo w- 

of a person who 1s 

in marata bol. 

occurs 

ing personal nanws. A variant 

of Boyundu. Bondu. Boyaundu 

utc S. Pratupa Ruddy Connects 
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thiswith Tel. Boyi, ete. Palan_ 

quin bearer, scrvant boy etc. 

గాన 

బోలా పగడ 

చూ, పోలాపగడ 

వ్యక్తినామ 0 (సం. 

ఆర్వేలనియూగ (బాహ్మణులలో ఇంటి 

చేరు, 

జోల 
cn 

చూ, దోళ్ళ 

ఫృత్కిసూచి (సం. 

రూ. దోల్ల 

వృత్నినూచి (స). 

ఇదబోచ. బోయకు బహువచన రూప 

మైన గొరవపదం. శాొ.శ. హక్కు. 

భుకాలు ఆసామి. వి. చూ, 

బోయిండ్ర . కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

(మ 

(బ్రహ్మజోస్యూల 

వ్యక్తి నామం (న. 

(దిహ్మా.. గృనా.పూ; సం. 

గల 

పృ. నా; 

దెవతాసూచి. (బ్రహ్మ, విష్ణువు. (బ్రాహ్మ 

ణులలో ఇంటి పక, 

చూ, _జోస్యుల గ్భ,.నా,ప, 

(బనానా 
వ్యక్తినామం (స. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
యట 

(బ్రహ్మ- గృ. నా. పూ; దేవతాసూరి, 

వూ, (బహ్మజోస్యుల. 

చూ, _భొట్ల గృ్భ.నా.ప, 

(బహ్మాసాసి 

వ్యక్తినామం (సృ. 

(బబహ్మ-_ గృ-నా. పూ; దేవతాసూచి, 

వి.చూ. (బహ్మజోస్యుల, 

చూ. _సాని గృ.నా.ప, 

శా క్రి (బ్రహ్మ సె 

వ్యక్తినామం (నృ. 

(బహ్మ_ గృ. నా. పూ; దేవతాసూచి, 

వి.చూ,. (బహ్మ జోస్యుల, 

చూ. _ "సెట్ గ్భ. సోపు, 
కు 

ద్రహ్మాండంబొక్కా- 

పొరుషనామం (సం. 

బొకాావారు (బహ్మాండం వారుగా 

ఇంటిపేరు మార్చుకోవాలని అనుకున్నా 

రట. జొక్కావారు అలా మార్చుకో డానికి 

వీలేదని (బ్రహ్మాండం ఇంటిపేరు గల 
ag) 

వారు కోరువారికి అర్హ పెట్టారట. అందు 
GG 

cre =) కని (బ్రహ్మాండం బటొక్కావారుగా పెట్టు 

కున్నారని దొణప్పగారు చెప్పారు. 

భ్ 
స; 

పొరుషనామం (సా). 

ఉభట్టుడు; భట్టువాడు. 

కవయోభట్టా:” అభినవదర్చుణ౦. బాహ్మ 

ణులలో ఇంటి పేరు. ““__భట్టావంళ 

“విద్వాంస 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

సంభవుండును__”' (భృగుసం. ఆశ్వా, 

గవి పు, 187), 

భటాజు 

వృతి సూవి (రాస). 

వందిపృత్ని. స్తుతిచేసి జీవించేవాడు. 

సభాసపాంగాలలో ఒకడు. ఆర్వేలనిచూ 
గులలో ఇంటి పేరు, 

“The Bhats, 
described, in the Mysore Cen-_ 

Bhatrajus are 

ses 1891 and 1901! as musicians 

and ballad_reciters, who speak 

telugu, and are supposed to 

have come irom the Northern 

Thay are attached to 

the courts as proffessionals, 

circars. 

reciting ballads in glorification 

of the wondorous deeds of 

local princess and Heroes. 

CT.SL 1 

భారర దేశం అంతా బ్యాపించివున్న ఈ 

కులంవారు వై శ్యయువ కునికి, క(తియ 

స్తీకి జన్మించారట. కాబక వీరిని “రాజు” 

ఆని పిలునారు. భస్టుమూర్తి ఈ కులం 

వాడంటారు. వీరి బిరుదనామం ఆయిన 

భద్దుకు రాజుగానీ, మూర్తిగానీ చేర్చు 

తారు, 

భండారం౦ 

చూ. భండరువు 

వృత్నిసూచి (శాస. 
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తమనే 0 మాం 

చవునాయనింగారు..._” శా. 1299 (టి. 

యం. పి. 1; పు 800: 26. £38 1. 

““__భండారం అమ్మప్పన్_-” 

14 .8_15082 (టి. టి. చి, ఇయస్. 1V; 

పృ. 28, నం, 183). 

బండకముబొర్కిసం. *' 

జ రజని 

చూ. భందారుపు. 

వృక్సిసూచి (శాం. 

““__ళండారి కామిసె2_.” (టి యం, 
పి. 1; పు. 1187, నెం. 800). 
“_ళంగారి ఎబపోతు___” (యస్. 

ఐ.ద. V; పు, 7:1; పం. 7. భండారి 

ముప్పినాయకుడు వెలనౌటి కులోత్తు oN 

రెండవ రాజేంచ చోడరాజ దగ్గర 

భండారి? వుండడంవలన అతనికి ఈః 

గృహనామం వచ్చింది. దాకొరాదు 

ఫీ మీశునికి శా. 1087లో అఖండ దీప 

దాన శాసనం రాయించాడు. 

భంజారువు 

రూ. బండాగార, బండారపు, బండారి, 

బండారు భండారం, భండారి. 

వృత్సి సూచి (శాం. 

ఖజానాఉద్యోగం, దేవాలయ ఆర్చక 

వృతి. చపా, భాండాఆర_, బాండారు; 

భాండాగార_. ““ఉపహారాగకు 

భం దారువు సొంన్నయంగారు._" 

(తెలం. శా. 1, పృ, $4; సం. 5_6). 

సలం 
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భ [దెరాజు 

రూ, బ|దిఠతాజు 

వ్య క్తి నామం వ. 

లో 

భది  గృంనా. నీ హే నొ. చేవతా 

సూచి సం. భ(దుడు, విత్త 

భదుడు, శివుడు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాొజు గృ.నా.ప. 

భయకాౌ ర 

రూ. బయకార పు 

హెౌరుషనామం (శా.). 

చభయకార సంగీళ విద్వాంసుడు 

భోగం మేళం వెనుక శబ్దాలను చేయు 

వాడు. ఆం.వాౌ. బయకొడు ;: గాయకుడు, 

గానవిద్యోపాద్యాయుడు. ““__భయక్కా.ర 
రామప్పయ్యర్__” శా. 1466. టి టి. 

డి. ఇ. యస్. V; న. 49. నెం. 17. 

ఇతడు కన. సదాశివ రాయల 

వద్ద ఫర్ మం తిగా వున్నారు. 

భరితమం 

పొరుషనామం (సాం. 

సంగీత నాట్యాలలో నె ప్తృణ్యం కల 

వారు. “*__ఈ భరతము వీర రాఘ 

వయ్య...” (తాళ. Tel Ma.స పు 008). 

భవనం 

గృహనూచి (స). 

చభవనము ; ఇల్లు, ఇచి కృతిమ 

వ్యుత్చత్తి. కప్రా ఫోణం ఇనం, 

ఆర్వేల నియోగ 

గృహనామ వివరణ పటిక 
6 

భోజనం : [గామ చేపతలకు జబోనాలెతే 
హక్కుుగల మోతుబరి రైతుల జం 

పేరు “బోనం” వారు. దీనిని భవనంగా 

మార్చింది పండితులు. 

గారి అముద్రిత వ్యాసం, 

భవానిభట్ల 
వ్యక్తినావం (తెరా. 

భవానీ. గృ.నా.పూ; సం, 

సూచి. పార్వతీదేవి. wo 
ఇంటిపేరు. చూ. భట్ల గ్భ.నా 

లె 

చూ. తూ. దొ, 

స్తీ దేవతా 

భాగవతుల 

పొరుషనామం ['తె.శా సస, 

భాగవత (గంధాన్ని చదివి విన్సించే 

వారు, ఇంటిపేరు, 

2? తెలుగు దేశంలోని నటులకు వారు 

తయారుచేసే భాగవతకధల వలన భాగ 

వతుల అనేపేరు వచ్చిందని సి. టి. 
యస్, ఐ 1, 

ణులు. [ద్రావిడ (బాహ్మణులలో ఒకతెగ, 

““ భాగవతుల చాయస్ప-_-”” 

శా. 1489 ( టి. వ. పి పు. 25; 

నెం.146. శ్రీ - + భాగవతుల వంళాబ్ది 

చం(దుడై wee (శృం.స .సం.పు పు.(). 

(బాహ్మణులలో 

26 భాగవత (బాహ్మ 

భారతం 

పొరుషనామం (తె.రా.స.). 

పంచమ వేదమైన మహాభారతాన్ని 

చదివి అర్హంచెప్పేవారు. ఆర్వేల నియో 
: షు 

గులా ఇం ఏ్పేరు. 



శిలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

భాన వేసి 

రూ. భావినేని 

స్యక్సినామం (స. 

భావ_ గృం.నా.పూ;పు నా, 'కేవతాసూచి. 

ఉవావస. భావనారాయణ. కమ్మ వారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

ఛావిశేని 
చూ. భావ నేని 

వ్యక్తినామం (సృ 

కస్మువారిలో ఇంటి పేరు. 

భావ్యం 

పొరుషనొమం (రాసు). 

గనం. భాప్య_ సూత వ్యాఖ్యాన 

(గంధం, కమ్మ వారిలో, కాప్పలలో, 

(జాహ్మణులలో ఇంటి పేరు 

భాస్కంర భజ 
వ్యక్త్నామం (త్ర. 

భాస్కరి_ గృ.నా.పూ; చేవతాసూచి. 

వనం. భాస్క-ర_ భాస్కరుడు, 

సూర్యుడు. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, -తట్ల గృ.నా.ప 

థియూపతి ము 

వ్యక్తినామం (తె. 

భి _ గృం-నా-పూ;.షనం. భికొ. వి.చూ, 

భిావృ త్తి. చూ. _పతి గృ.నా.ప, 

ays 
పొరుషనామం (శా. 
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లీక. కొలువు, సేవ. సేవచేయడ మే 

వృత్తిగా కలవారు. "__భికొవృ తి 

ఆయ్యవారు._”(టి.యం.పి; 1; పృ.649: 

నెం. 844). 

భీమన 

చూ. భీకునేని 

స్య క్తినామం (స). 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

భీమనాధుని 
రూ. టా 

భి. గృంనా. పూ; 

వి.చూ. ఖీఏనేని 

చూ. _నాధుని గృ-నా.ప. 

భీమనేని 
రూ. ఫీమశ్కే భీమిడి, భీమినేని. 

వ్యక్తినామం (రాస. 

థీమ-_ 

సూచి 

దేవతానూచి. 

గృ.నా.పూ; పు.నా; దేవతా 

ఉలీమేశుడు. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు, చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

భీమరాజు 

వ్యకి నామం (తె. 

రమగునపూాల పంకం మో 
భీమనేని. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

"పీరు. చూ. రాజు గృ. నా.ప 

భీమానాధుని 

చూ. భీమనాధుని 



4 రపి 

వ్యక్రినామం (సం). 

భీమిడి 

చూ. ఫీమ నేని 

న్య క్తి నామం (తె). 

భీమి చేని 

చూ, భీమనేని 

వ్యకి నామం (రా. 

ఫీరుశెడ్డి 
వ్య కీనామం (రా.స్ఫ. 

ఖీమి... గృ.నా.పూ; భీమ+ఇ. వి.చూ, 

భీమనేని. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రెడ్డి గృంనా.ప, 

భూ 
భూతనాధ 

వ్యకినామం (శాం 

భూతాలకు అధిపతి. శివుడు. భూశ_ 

గృ.నా.పూ; ఏ.చూ. భూతాల, 

చూ. _నాధ్ గృంనాంప, 

“__భూతనాధ రామభబ్లు__”*శా.1468 

(టె.యం.పి.11; పు. 9200; నెం.242). 

“__భూతనాధ శిష్టాభట్టర్ __” 

1821582 ఎ.డి. (టి.యం.పి. IV; 

షు. 89; నెం. 18. 

భూ కాల 

పొరు. నామం (రా.). 

భూకం_ బహు.కు దా.ఏ. ఉభూతము. 

పృధి” మొదలైన పంచభూతాలు; పిశా 

చాలు. కాపు, రెడ్డ లో ఇటిసీరు... 

గృహనామ వివరణ. పట్లీక 

భూపతి రాజు 

వ్యక్తినామం (తె. 
భూవతి_ గృంనాంపూ; భూమికి అధిపతి. 

రాజు. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _రాజు గృ్భ.నా.ప, 

భూవునాని 

స్యక్తినామం (రాం). 

భూమ_ గృంనా.పూ: వ్య. నా. 

చభూమయ. చూ. _సాని గృ.నా.ప. 

జ 
భేతనభట్ల 

వ్యకినామం (సం. 

భేశన_ గృ.నా.పూ; భేత Lf అన్న 

చభేకన. విచా. బేతిని, వెలనాటి 

వెదిక (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _భట్ల గృ.నా.ప, 

భె 
& 

Chuan 

భైరవభిట్ల 
రూ. భై రవభొట్ల 

వ్యక్షినామం (తె. 

భైరవ. గృ.నా.పూ; పు.నా. చేవకా 

సూచి. చసం. భైరవ. శివుడు, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు; 

చూ, _భట్ల గృ.నాప. 

శై రవభొట్ల 
చూ. భైరవభట్ల 

ప్యకినామం (స). 

ఆదిశై వులలో ఇంటి పేరు, 



'తేలుగువారి ఇంటి సర్లు 

ల గృంనా.పూ; పు.నా. దేవతాసూచి 

ఉభి రివ. వి.చూ. ఇ రవభట్ల 

చూ రెడి గ.నా.ప. 
a 

ధం 
డ్ 

భట్ల 
వృ త్తిసూచి (స. 

ఉ భట్టు బహు. కు ద్వి. వి. కొన్ని 

ఇంటి పేర్ల లో ఉత్తరి భాగంగానూ 

(ప్రవ రిస్తుంది, 

ఖ్ 
భోగవతి 

రూ. భోపతి 

వ్యక్తినామం (తె). 

థో గ_ గృ,నా.పూ; భోగము ; 

సుఖం, సంతోషం. కమ్మవారిలో ఇంటి 

"పీరు. చకాపరి, రక్షకుడని శా.శ, 

చూ, _పతి గ్భ.నా.ప. 

భోగరాజు 

వ్యక్తినామం (తెస్ఫ. 

భోగ_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. భో గపతి, 
ఆర్వేలనియోగ (దాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు. చూ. ఒరాజు గృంనా.ప. 

భోగిజీని 

వ్యక్షినామం (స. 

భోగి. గృ.నాపూ భోగ+ఇ, రాజు; 

భోగి ఇడ్లి 
Ce 

స్యక్తి నామం (స, / 

భోగి_ గృంనా.పూ; విచూ. భోగినేని, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. __రెడీ గృ-నా.ప. 
ట్ 

పతి 

చూ. ధోగపతి 

వ్యక్తినామం (తస. 

భోపల 

పొరుషనామ : (సా. 

చమరారీభో(సళి ““__భో సలాబ్ది 

సుధాంతడుత ముడు.” వీతిప. (ల. 

Ma. పు. 158 ). “_చోళసింహాసనా 

ధ్యక్ష భోసల పడాపసింహరాజ- _” 

(పారిజా. Tel.M. పు. 224. 

Lo 

అల 
మక్క-ల 

?దమక్కలు 

ధాన్యసూచి (తె. 

మొక్కజొన్నలు. 

మంకోజు 

వ్యక్తినామం (తె. 

మంకు_ గృ.నా.పూ; దే. మొండి, 

మూర్జుడు. ?్చమంకేన 

చూ, “=టజు గృ-నా.పు 
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మంగడ 
రి 

చూ. మంగలి. 

కులసూచి (శ్రా. 

మంగలి బహు. కు ద్వి. వి. 
““-_మంగడ కొమ్మన కొలచిపెటి__” 

య థు 

742_79 ఎ.డి. (ఇ. టీ, ఐ; పు. కిరి; 

నెం. 54). 

మంగలి 

రూ. మంగడ 
తట్, 

కులసూచి తె.రా.స ,. 

మంగలవాడు,. ఇది వృతి నిబట్టి 

ఏరడ్చిన కులం. మంగలం అనే పదానికి 

శుభకరం, శుభం అని అర్థం, శుత్త 

కొర్యాలకు వీరువచ్చి వారి నాగస్వరంతో 
ఆనందింపజేస్తారు గనుక, గడ్డంచేసి 

మనుష్యుల శరీరాన్ని శుభం చేసారు 

గనుక ఈ పదాన్ని మంగళ్ళకు ఉపయో 

గిస్తారు, వై ష్షపులు ఏరిని, భజం త్రీలనీ, 

వీరిని 

అంగారకులంటారు. అంగారము అంపే 

బొగు, నిప్పు. అంగారకుడు ఒక, గహం. 
Ca 

మంగళ వారాన్ని అంగారక వారం 

అంటారు. సంస్కృత మంగళ శబాకికిీ 
టు 

సంతోషమని ఆర్థం. ఈ పదానికి “ఇ” 

చేర్చి మంగలి చేళారు. అంగారకగహం 

చెడ్డది కనుకనే మంగళవారాన్ని చెడ 
శి ళ్ 

రోజుగా భావినారు, ఆందుకే మంగలిని 

కూడా ఆశుభ కళకునంగా భానిసారు, 

మరణాలు సఆభవిశిచినష్పడు జుట్టు తీయ 

కల్యాణ కులమని పిలునారు. 

నృహనామ వివరణ ట్రికవ 
డానికీ వసారు కనుక అశుభమని కహ, 

పవిత్రమైన రోజున ఈతనిని మంగలి 

అని పిలవకుండా భజం (త్రీలనే పిలవాలటి, 

రామిగాడు లని వ్యక్తి 

నామాల చివర _అన్న, _గాడు అను 

బంధంగా చేర్చుకుంటారు. 

సుబ్బిగాడు, 

మంగినేని 

వ్యకి నామం (స. 

మంగి. గృ.నా.పూ; స్తీ నా; దేవతా 

మంగళా ; పార్వతి, 

₹6మంగ- 12, 18 సంవత్సరాల మధ్య 

వయసున్న పిల్ల; త, మంగ, నుంగై : 

తల్లి. డి. ఇ, డి. 0776. వ్య. నా 

చూ. మంగమ్మ, మంగతాయారు. 

చూ _నేని గృ.నా ప. 

సూచి. చనం. 

మంగుదొడ్డి 

పెరుషనామిం (రా. 

మజుగువొడ్డి, పొండుదొడ్డి. మంగు... 

మాలిన్యం. హరిజనులలో ఇంటి పేతు. 

మజి గ 
బు 
ఆహిరపదా్" నూచి (రా), 

యె 

| పొ, మజ్డిగా చనం. మా ర్లికా స్ట చల్ల. 

బోయలలో ఇంటిపేరు. త. మచ్చికై; 
ర, మజ్జిగ: క్రొ మన్; తొ. మొబ్. 

డిఇ డీ. 9781. 

మంచ 

రూ. మరిచాల 

పొరుషనామం (తె. 



తలుగువాది ఇం ట్ పెర్లు 

కూర్చొని ప&ిలు వాల 

కుండా కొపలాకాయదడానికి సుకునే 

పండరి. 

మంచల 

చూ. అంచ 

బారుషనాలి (స). 

అంచ బహు. కు ద్వింవ్. 

మంచికాళు 

సఇషనామ బంధం (శా... 
కచ స ధం (శాం 
స్వస్తి [17] పొలమెయవటోడి మంచి 
లాలి యట 

కాళు కొంపకు. , తె.శా: శా. నెం. 9, 
G 

పు. 44) 

నుం చినిళ్ళ 

జలసూచి (స. 

మంచినీరు. తాగడానికి ఉపయోగించే 

సీరు. కమ్మువారిలో ఇంటిసేరు. 

మంచి కేని 

వ్యక్తినామం (స. 

మంచి_ గృ.నా.పూ; వి. చూ. మంచి 

భట. కయ్మ వారిలో ఇంటిపేరు, 
ళం 

చూ. _నేని గృ.నా.వ. 

మంచిభట్ల 

వ్యకి నామం (శె). 

మంచి. గృ. సాహూ; వ 

6మంచయి. కాసలనాఏ బాహ్మణులలో 

నౌ, 
డ్డ 

+ 

ఇంటిపేరు. చూ. _భట గృ.నా.ప. 
య 

56) 
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తుం చె ఛాజ్రా 

3&8 బాం ఇటో 
వ్యక్: యిం (స). 

అయ గృృ-నా, ట్రా? రం నా ఖై. 

జవ ఆర్వల నియోగులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప, 

యు 

థి పదికి వసూల (స, 

అలన 

నాగలి. క. మడి. 

వృతి పరికర సూచి (రా. 

మడక బహు, కు ద్వి-వి, 

మడి మూలు 

రూ. మడివాలు 

వృత్సి సూచి (సా. 

మడేలు. కజకి. చాకలి, 

దాచయ్యమడియాలు బాచయ్యశర ణు__" 

(పండి; పు. 244). 

ఖు అట 

మడినాలు 
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వృతి సూచి (సా. ): 

““__మడివాలు మాచయ్య మడుగు 
(పండి: పు. 208). 

“"_-మాన్యుండు మడివాలు మాచి 

డే ఉవయ్యు__” ( పండి; పు 02). 

“__మడివాలు మాచయ్య మందిరంబు 

సకుజుజ (పైది: పు 69). 

మడుగు 

రూ, మడుగు ల 

జలసూఓ (తె). 

మడుగు, కొలను. పొలంలో తవ్వు 

కున్న చిన్నగంట, చిన్నజలాశయం. 

మడుగుల 

చూ, మడుగు. 

జలసూచి (త). 

మడుగు బహు, కు ద్వి-ప్. 

మణేయం 

రూ. మన్యం 

వృతి సూచి (రాసా. 

దషమణేగారు. (గామాలనుండి రెవిన్యూ 

ఆదాయాన్ని సేకరించే ఉద్యోగి. త. మణి 

యం; మ. మణీయమ్; క. మణ్య, 

Office or duties of the manager 

of a temple, village head office. 

D.E D. 3826. ““__పణియం శ్రీని 

వాసుడు గురువు_._'” ( Tel. Ma. 

నం. 799; ప్ప, 849). 

మండల నేని 

పం ర్తి సొమరి (స). 

లం 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ల 

మండల_ గృ.నా.పూ. వ్య.నా, డవ 

సూది ఉసం, మండలి ; సూరు.దు, 
వి.చూ. మండలి ?చమండలం. | 

చూ ._నేని గృ. నావ. 

మంజల౦ 

కేశభాగసూచి (శా). 

ఉమండలము. ఒకడేశం; మధ్య 

(ప్రచశం; సమూహం; శునకం. ?౬విలు 

కాడు ఆ0డు కాళ్లతో యుండలాకారంగా 

నిలవడం. “మండలం అయ్యం 

గార్.” శా. 1457 (టి.టి డి. ఇ, 

యస్ 1V; నెం, 70; వు, 187y. 

మండలి 

సమూహసూ చి (కె). 

సమూహం; మండలేశ్వరుడు; 

సూర్యుడు. 

మండవ 

చూ. మండువ 

గృహనిర్మాణసూచి (సం. 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు 

మండాబత్తు ల 

వ్యక్తి కి నామం (స ): 

మండా. గ్భ.నా పూ; గ్భనా, మండా 

అన్నదే ఒక ఇంటిపేరు. 

_దిత్సు ల గృ.నా.ప. 

మండువ 

రూ, మండవ 

గృహనిర్మాణసూచి (సృ. 



కేలుగువోౌరి ఇంటి పేర్లు 

ఇమండ డా, నాలుగిళ్ళ భవంతి మధ్య 

వెలుగు రావడానికి, వాననీరు పడనానికి 

ఖా*సలాన్ని మండువా 
శూ 

నా గలి ఆంటారు “రుక్ టె ప్ప గోడ 
య 

లేని గు:రాలశాల; చార 

మండే 

సొగాకు మొదరై నవిమ గడానికి కుస్ప 

మ్ 2D కప్పి ఏప్పదం సతి ౩, మిర్చి 

మొదచె లవి ఏ వైనా ఒ కేచ్రోట కా 
యం n 

కుస్పవషేయడం. 

మదమంచి 

వ్యక్తిసామం (స్ఫ. 

మద_ గృ. నా. పూ; దేవతాసూచి, 

శమాధవ. కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

oe 
చూ. ముంచి గ్భ.నా,ప 

ముదిరాజు 

చూ, మం్చరాజు 

డ్రి స {ys 1s వ్యక్త J (స ) 

ఆర్వేల నిసూగులలో ఇంటి పేరు. 

మదల 
(టు 

రూ. మచిల 
(యు 

వాద్వసూచి (రా. స. 

< (పా. మదల చసం. మరల... 
లు యు 

మృదంగం. క శావంతులలో, వారిజను 

లలో ఇంటి పేరు. 

వు 
ద 

రూ. మదుల 
ళ్లు 

మ.ఎరుతు; క. 

448 

య. తె. స. 

: Tar Minar tomentosa, 

es త. రుతు, రుతసిు: 

ws న తుం తిన yl 

అటో (ay 

హరి. స న ay 3802. 

డై వెళ్ళను ఆదకాొనికి ఉపయోగించిన 

వేదమని 

ఎట లో, 
Cae) 

“న 
"తె పె; కు శతు 

(య 

౪ అణు సొపు ఉర్ కాసా 
mar 

సి.టటియస్.ఐ, కి వారిలో,కో 

వరకి కినామం (నృ. 

,9 స్ కమ్మవారిలో అం ఎరు, 

మ నేసి 
a) 

రూ. ముదిన, మదినీడి, 
య యు 

మద్దిన్న, మద్దిన్ని. 

మద్ది. గృ.నా.పూ; వి.చూ. మాది నేని. 
(అ 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చుటు. ప్ గృంగా,ప, 

ముద నదీ? 
ళు 

మదిన్న 
ది 
చూ మద్దినేని 
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సన్మానించి ఇచ్చిన కొంత భూభాగం. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

మన్మధ 

వ్యకినామం (స). 

పు.నా; దేవతాసూది. సం. మన్మధ. 

మన్మధుడు, 

మన్యం 
¢ 
చూ మణియం 

వృ త్తిసూచి (రా, 

వముయిలొా 

వరనూచి (సృ. 
ది 

నలుప్ప్కు చేకటి, మలినం. నల్ల ని శరీర 

వరం కలవారు కావచ్చు. 
వం 

మరగోని 

వ్ణక్తినామం (తె. 

మర _౬గౌని. మర_ గృ.నా.పూ; 

?జ్వమారి_ చూ. _గోని గృ.నా.ప, 

వురాటి 

చేశ లేక భాషాసూచి (తన). 

ఉసం. మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర 
ళు (= 

దేశస్థుడు లేక మరాఠీ భాష మాట్లాడే 
వాడు. 

మి 
వృక్షసూచి (తె స )- 

వటవృక్షం. తె.మజి; కోలా. మరి; 
ఢి 

సర్పి. మర్. డి.ఇ.డి. 8906. 

వృ+నా : Ficus bengalensis. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
వ్ 

కమ్మ, మాలు ము;త్రాస, రెడి కులాలలో 
డి 

ఇంటిపేరు, 

మ(ెడ్డి 

వ్యకి నామం (తె.స. 

మరి_ గృ.నా.పూ; స్త్ర నా; దేవతా 

సూది. ఉమాది, ఒక గామ దేవత, మహా 

లక్ష్మీ. చూ. _౮డి గృ-నా.ప. 
ల్! 

మలకల 

పౌరుషనామం (తె. 

మలక బహు. కు ద్వి=విం 

మెలిక, వంకర, 

?షథమలక ; తురుష్కుడు. 

చిక్కు, 

మల సాని 

చూ. మల్ల సాని 

వ్యకి నామం (సం) ॥ 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

మల సెట్ట 

వ్యక్తినామం (స). 

మలినేసి 

చూ., మల్లి నేని 

వ్యకి నామం (నా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

““ మలినేని యాచమ్మ మముజేర 
రమ్ము...” (పల్నా. పు.4$8 8). 

మలి పెద్ది 

వ్య క్రినామం (న. 
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వు గానా. aga ష్ ష్ట్నౌ? పతా 

SEE CLOT DA WD 
౧ ట్ర గా 

tan రిం Eo గః సె 

(a) 

మలి డి 

న్న 1 బై May శో 0౮ (స) 

లి. గృ.నా.పూ. స్యరునా; పితా 
వ లి 

సూ ముం మై ముఖి rie “ 
na) 

చ, పర గై నాహం 

యె 

మ|లాడు 

వ్య కి నామం (స ). 
nn) 

అడు, సుష wom అ జ 
మల్ __ రాజు, wud వు గృ పూ, 

వి.చూ. మల్లి గొని. ఆర్వేలనియోగులలో 
ఇంటిపేరు. టూ. _రాజు గృ,నా.ప, 

జ్య nn 
ల్ల స. గృ-నా. పూ; ఉమల్ల+ఆప 

నియోగులలో 

దా ఈ గ 
పృ(తి__” (Tal. Ma; (పబం. ౨; 

సం 49). 

మల రసర్ 
(౧ 

వ్యకి నామం (శా.): 

మల +ఆరసర్. మల __ గృ.నా.పూ; 
గం రా 

వ్య.నా. ఒనముల్లయ. =-మల్ల రసర్ 
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నాగరగక్ ( నాగపండితార్ = 

[వెర్రి న వ. డ్రి, (ఎ. ఎ ఇ. బుస్, IV; 

పు. 103). చూ, _ వ గృం-నా.ప. 

ఈ నాగి మల్ల నాని 

రూ. సులూని 

వ్యకి ర్రేనామం (శా, ) 

మల్ల _ గృ. నొంప్తూం సా, నౌం కను 

మరలి గ కరు క సూ వ్ షె శ స ల్లి ని అన్న ప. _ 

(టే.యం.ఏ.1, ఏ.915:; చం. 467. 

ల; మటికంచం. నాని, 
లం ట 

దుచుల; క, మల; త. వాలమ్ = 2 
Cael ng) na) 

shallow earthen dish.DED 3884. 

మల్లాజోస్య్యుల 
Cn 

వ్యక్తి నామం (స. 

మల్లా_ గృంనా,పూ; వుం ర్ట మల్ల +అ. 

వి.చూ. మల్లి గొని. వెలనాటి వైదిక 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _జోన్యుల గృంనా.ప. 

వల్లా పగడ 
య 

రూ. మల్ల ఒపెగ్గడి 

స. ర్నా నామం (న). 

మల్లా- గృ.నా.పూ; వ్య.నా; విచూ, 

మల్లి గౌని. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 
పేరు. చూ. -పగడ గృ.నాప. 
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మలా రెడి 
నుడి 
వ్య కినామం (కె). 

మల్లా_ గృ.నా.పూ; వ్యంనా; దేవతా 

నూచి. ఏ.దూ. మల్లి గొని. 

చూ. రెడి గృ.నా.ప. 
GG 

మల్లావరుల 

వ్యకి నామం (తె. 

మల్లా. గృ.నా.పూ వ్యనా; దేవతా 

సూచి. వి.చూ, మల్లి గనీ. 

అలో గృహనామం. 

చూ. _వరుల గృ.నా.ప, 

(బాహ్మణు 

మలి క 
aa) 

పుష్పనూచి (రా.). 

ఎచసం.మలి కొా_. మలియ, మతె తీగ. 
౧ యా na) 

న్భ.నా వ Jasminum sambac. 

మలి శాగుున 
గ జ 
స్యకినామం (సా. 

పు. నా; దేవతాసూచి. చనం. మల్లి 

కార్డున_ (శ్రీశై లంలోని దేవతామూర్తి. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు 

““_._.ఆరూఢముగ మల్లి కార్జున పండితా 

రాధ్యుల చరిత్రమర్దివర్తి ౦తు-_” (పండి. 

స్ప. ly. ““__మల్లి కార్జున పండితారాధ్య 

సుతుడు దోనయ్య__” (పండి.పు.252). 

మల్లీ గాని 

వ్యక్రినామం (రా. 

మల్సి_ గృ.నాపూ; వ్యంనా: దేవతా 

సూచి. చమలికారున_ కు నంకేప 
₹ b- 

గృహనామ వివరణ పటీక 
కు 

రూపం. 

మల్లి డి 
చూ. మల్లి నేనీ 

వ్యక్తినామం (స. 

చూ. గొని గృ.నా.ప. 

మలి న 
లా 

చూ, మల్లి నేని 

వ్యక్తినామం (స. 

క మ్మావారిలో ఇంటి పేరు. 

మతీ ని 
౧ 

చూ. మల్లి నేని 

వ్య క్తినామం (సం). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

మల్సి నేని 

రూ. మలినేని, మల్లి డి, మల్లిన, 

మలి సీ మాని; 
(sa) ఇట. 

వ్యక్తినామం (స, 

మల్లి -- గృ,నా.పూ; వ్య.నా. వి. చూ. 

మల్లి గః కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

మ లీసటి 
ag) 6," 

రూ. మల సట్ట 

వ్యక్తినామం (న. 

మల్లి - గృ-నొా.పూ; వ 

మలి గొని. చూ. _సెటి 
ap) oa] 

మల్లీ ని 
చూ, మల్లి నేని 

వ్య క్తినామం (స. 
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కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు, 

ములు 
“టి, 

పొరుషనామం (రానా, 

ఉమల్లుడు. జెటి, (శేషుడు. సం.దుల్ల 
na; యల © sa) 

తు.మరె; తె. మలడి, మలాట, మలు; 
a) ng) a) ae 

త.మల్; మ.మల్లు; క.మల్లాడు డీ.ఇ,డి. 

8871. "“_-మల్లువంశంబునమాత__” 

(Tel.Ma. శివపా; పు. 268. 

మలల 
౧ 
రూ. మళ్లల 

పుష్పసూచి (తె.రా.స). 

మత. బహు. కు. ద్యి.వి. మం 
ag) ఛు 

పూవుల, ఒడ్డె, కమ్మ, కురుబు కొరవ, 

చాకలిబెస్ర, (బ్రాహ్మణ, మాదిగ, మాల 

కులాలలో ఇంటిపేరు, ఈ ఇంటిపేరు 

గల చాకలి బెస వాచ మరల చెట్లు 
ఆంట్ య 4 

తాకరని సి.టి.యస్.ఐ. 

మేల 
ae 

చూ, సల్ల లం 

పుష్పనూచి (రాగ. 

2< (గ్రామనామం. బలిజలలో ఇంటి 

“పీరు. 

మలోజు 
ట్. 

వ్య క్తినామం (తె. 

మల్లి _ గృ.నా.పూ; వ్యనా, వి.చూ,. 

మల్లి గొని. చూ. _ఓజు గృంనా.ప. 

మళ్ళ 

భూసూచి (సృ 

57) 

శీశీ[ 

మడి బటు. కు దివి, పసరిపొలం, 

మసిముక్కు- 

పొరుషనామం (స. 

నుసి. సలుపు.దొను. మెల;_ ముక్త గ్రా 
గ రొ 

శరీర అవయపవపసూచి. వి.చూ, ముక్కు. 

మవీదు 

నిర్మాణసూచి (స. 

వే 
తురకవారి ,పారగనామందిరం. మసీదు 

సమీపంలో నివి 
టు 

స్తున్నవారు. 

ముహం౦ంజఆాలి 

చూ. మహాంకొళి 

వ్య కినామం (సం. 

మహూంశాళి 

రూ. మహంకాలి 

వ్యకి నామం (తె.శా.). 

చేవతాసూచి, మహాకాళి. దురాడెవి, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. ముహారకాకీ 

వరదాచార్యులు...” శా.1608 (టి.యం. 

పి. I పే. 151; నెం. 162). 

మహా రెడీ 

న్య క్రినొమం (సం). 

మహా_ గృ.గా.పూ; వ్యంనా. దేవతా 

?6మహాచేవ._ శివుడు. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రెడ్డి గృ.నాప, 
a 

సూచి. 

మహారాతు 

వ్యక్తినామం (సృ 
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మహా_ గృ.నాపూ; వ్య నా. దేవతా 

సూచి. విచూ. మహారెడ్డి. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. చూ. _రౌతు గృ.నా.వ. 

వలా 
మాకినేని 

వ్యకి నామం (సం. 

మాకి_ గృ.నా.పూ; ప్రీ దేవతాసూచి. 
ఇ మాకమ్మ మహాలక్ష్మీ. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు, చూ. _నేని గృ,నా.ప, 

మాచగోని 
న్యక్తినామం (తె. 

నూచ_ గృంనా.పూ; ప్రీ దేవతానూచి, 

గవమాచమ్మ ఇమహాలక్ష్మ్మీ. 

మూాచనవరుల 

న్య క్తి నామం (తె.స్ర. 

మాచన.. గృ. నా, పూ;ూ వ్య, నా. 

ఇమాచన్న శ మాచి+ఆన్న. మాచి_ 

వి,చూ, మాచగోని._అన్న చూ,.గ్భ.నా.ప, 

వెలనాటి చె దిక (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

“పేరు చూ, _వరుల గ్భ.నా.ప, 

మాచర్లోజు 

వ్యకి నామం (తె_). 

మాచర్ల _ గృ. నాపూ; (గా.నా, 

చూ. ఓజు గ్భ.నా.ప. 

నూచాబత్తుల 

న్యక్తినామం (స). 

మాౌచా_గ్భ.నా.పూ; వ్య.నా, మాఛ+ఆ, 
re ఛో! ఆక 

గృహనామ వివరణ పటీక 
రు 

వి.చూ. మాచగోని. 

చూ. దత్తు ర్లు గృంనా,ప. 

మా చినేని 

రూ. మాచిన 

న్యక్సినామం (నృ. 

మాచి గృ.నా.పూ; స్త్రీ దేవతాసూచి, 

ఎమాచ+ఇ,. వి.చూ. మాచగోని, కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా, ప. 

మాచిరాజు 

వ్యకి నామం (స). 

మాచి_ గృ.నా.పూ; ప్రీ దేవతాసూచి. 

వి. చూ. మాచగోని. కమ్మ వారిలో, 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. రాజు గృ.నా.పం 

మాచిరెడ్డి 

వ్యక్తినామం (తస), 

మాచి_ గృ.నా.పూ; ప్రీ దేవతాసూచి. 

వి.చూ. మాచిగోని. 

చూ. రెడ్డి గృ.నా.ప, 

మాడరాజు 

వ్యకినామం (శాం). 

మాడ. గృ.నా.పూ; దే. సువర్ణం, 
విచూ. మాడల “__మాడరాజు 

మల్లం రాజుగారి మనుమడు__” కీ.శ, 
1082. (యస్. ఐ. ఐ. 1V; పు. 40; 

నెం. 248). 



శిలుగువారి ఇంటీ పేర్లు 

చూ. _రొజు గృ్భ.నా,ప. 

మాడల 

రూ. మాడా 

పొరుషనామం (తె. 

మాడ బహు. కుద్వి.వి. ఇమాడ : 

అరవరా, సువర్ణం; ఒక విధమైన నాణెం, 

ఆంధ్రదేశంలోని 

నాణాల పేర్లున్నాయి. అవి ఆనాటి ప్రభు 

వుల పేరునుగాని, వారి వీరుదనామాలతో 

గాని (పసిద్దిచెందాయి. ఉదా ; ఉత్తమ 

గండమాడ, కులోత్తుంగమాడ, గండ 

మాడ, చామరమాడ, జయమాడ, బిరుదు 
మాడ, రాజరాజుమాడ, 

శాసనాలలో వివిధ 

మాడా 

చూ. మాడల 

పౌళచషనామం (స. 

నూడిసెట్టి 

వ్యకినామం (స. 

మాడి_గృ.నా.పూ; మాడ+ఇ. వి.చూ, 

మాడల. చూ. _సెట్టి గృ.నా.వ, 

మాడం 

భూసూచి (రా). 

2 మాడెము. మండలాధిపతుల భూ 

మండలం. 

మాతంగి 

వ్యక్తినామం (సం. 

దేవతాసూచి. చసం. 

సార్యతి. 

మాతంగీ. 
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మాదన 

స్యక్తినామం (స). 

ఉపాదన్న. 

మాదం చెట్టి 

చూ. మాదం సెట్ల 

వ్యక్తినామం (తె. 

మాదం సెట్టి 

రూ. మాదంచెట్టి 

న్యక్తినామం (తె. 

మాదం.. గృ, నా. పూ; వ్య. నాం 

ఉఇమౌాదమ్మ. చమాధవమ్మ ఇమాధవ+ 

అమ్మ. 

చూ. సెట్టి గృ, నావ, 

మూాదాసు 

వ్యక్తి నామం (సం). 

మౌ_ గృ.నా.పూ; తీ నా. దేవతా 

సూచి. చనం, మా_ లక్ష్మీదేవి. 

చూ. _దాసు గృంనా,ప. 

మాదిగ 

కులసూచి (రా.న.). 

మాతంగి కుమారులు మౌదిగలని 

‘Thurston’ అంటారు. ఈ కులాన్ని 

గురించి అనేకకథలు వాడుకలోవున్నాయి. 

జాంబవంతుని వారసులని కొందరు 

భావిసారు. మాలవాళ్లు వీళ్ళని*మా దిగువ 

వారు! అన్నారనీ, ఆ సదమే మాదిగ 

అయిందని కొందరంటారు. అరుంధతి, 

వశిషులనుండి వీరి వంశం అభివృది 
ట్ల (| 



ీగ్ట్లి 

చెందిందని సీరి అభి పాయం. అందుకే 

వీరికి అరుంధతీయులు అని పేరు. 

అరుంధతీయులు, జగ్గలి, జాంబవులు, 

మాదిగలు మొదలైనవి వీరి పేర్లు. 

సం. మాతంగ; క.మాదిగ, తుమాడిగె; 

తె.మాదిగ, డి,ఇ,డి. 8942, 

మూదిన 

చూ. మాదినేని 

వ్య క్తినామం (న). 
కమ్మవారిదో ఇంటి పేరు, 

మాదనీడీ 
చూ. మాదినేని 

వ్యక్తి నామం (స 

కమ్మవారిలో ఇంటిసేరు. 

మాది నేని 

రూ. మాదిన, మాదినీడి, 

వ్యకి నామం (స). 

మాది... గృ.నా.పూ; వ్య.నా; ఇమాదయ 

4 మాద+అయ. మాద. సం. మాధవ... 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

మూాది రాజు 

వ్యకినామం (సం. 

మాది. గృ్భ.నా.పూ; విచూ. మాది 

నేని. బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృంనా,ప, 

మాది రెడ్డి 

వ్యక్త వ త (ర. కొస, ) 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రు 

మాది_ గృ.నా.పూూ; వ్య.నా, 

సూచి. వి.చూ. మాదినేని. 

చూ, రెడ్డి గృ,నా.ప. 

“మాదిరెడ్డి మార సాని___ "శా, 1139, 

డేవశా 

(టి.యం.పి. Ir: పు.1107; నెం.488). 

మాధవవెద్ది 

వ్యక్తినామం (సృ. 

మాధవ_ గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి, 
వి,చూ, మాధనళట్ల . వెలనాటి వె దిక 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటికే పురు న 

మాధవభట్ల 
పస్యక్తినామం (తె.స్ఫ, 

మాధన_ గృ.నా.పూ; వ్య,నా;ః దేవతా 
మాధవ. మాధవుడు, 

విష్ణువు. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ, -భట్ర గృ.నా,ప, 

మానా సడ 

వ్యక్రినామం (సం. 

మానా_. గృంనా. పూ; వ్యంనా; చ|మా 

నయ. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

సూచి. ఇసనం. 

చూ. (పగడ గృ్భ.సా.స 

మానికల 

కొలసూనసూచఛి (న. 

మానిక... బహు. కు ద్వి.వి, మానిక, 
రెండు తవ్యలు. 

?& మానికము 4 మాణిక్య. రత్నం. 

మాన్యం 

భూసూచి (స). 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

ఇ మాన్యము, సన్నుకట్టకుండా అనుభ 

వించేటట్లు సన్మానించి యిచ్చిన భూమి. 

మామిడన్న, 

వ్యకినామం (స). 

మామిడి. గృ.నా.పూ; వృ.నా.వి, చూ. 

మామిడి. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

'పీప. చూ. ఒఅన్న గృంనా,ప, 

నూామిడి 

రూ. మామిళ్ళ, మావి, మావిడి. 

వృక్షసూచి (తె.రా.సంసాం, 
నృ.నా ; Mangifera indica. 

సం. మాకంద; త,మా; మ. మావు; 

కమా, మామ్, మావు; కొ. మాంగె; 

'తె.మావి, మామిడి, మావిడి. డి.ఇ,డి, 

8919. “__ఆం|ధనై షధ కావ్యమందె 

(శ్రీనాధుచే మామిడి సింగనామాత్య 
మౌళి__” (ముప్ప.చ; పు. 87) 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

వమూామిడిపోతుల 

వ్యకినామం (స. 

మామిడి_ గృ,నాపూ; వ్య.నా.వి.చూ. 

మామిడి. చూ. _పోతుల గృ.నాంప. 

మౌామిడిబత్తు ల 

న్యక్తినామం (స). 

మామిడి-_ గృ.నా.పూ; వృ.నా.వి. చూ. 
మామిడి. చూ. _ది తుల గ్భంనా,ప. 

మామిడిభ ట్ల 

న్య క్రి నామం (తె. 
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మామిడి_ గృ. నా పూ వృ నా. 

వి, చూ. మామిడి. వెలనాటి వైదిక 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. భట్ల గృ.నా.ప, 

మామిళ్ళ 

చూ. మామిడి. 

వృక్షసూచి (స). 

మామిడి బహు. కుద్వి,వి, కమ్ము, 

సద్మసాలీలలో ఇంటిపేరు, 

మాయ 

రూ మాయల 

పొౌరుషనామం (శాస. 

“(మాయ విజయరాజు_”” 

(టి.యం. పి 11; పు.788; నెం.860). 

మాయల 

చూ. మాయ. 

పొరుషనామం (రా), 

మాయ బహు. కు ద్వి.వి. 

మారగోని 
వ్య కినామం (తె). 

మార. గృ.నా,పూ; వ్యనా, దేవతా 

సూచి. ఉమా రెమ్మ ఎ మాహుర+అమ్మ 

ఉఇమాతాపుర చూ. _గోని గృంనా-ప 

మూర చేని 
రూ. మారిన, మారిన్మి 

మార్ని. 

వ్యకినామం (స. 

నూర_ గృంనా.పూ; న్య-నా. దేవళా 

మారినేని, 
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సూచి. విచూ. మారగోని. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

మారం 

వ్యకి నామం (రాస, 

?6మారమ్మ శ మారి+అమ్మ.వి.చూ, 

మార గోని, 

మారం రాజు 

వ్యకినామం (రా.స్ఫ. 

మారం. గృ.నా.పూ; ప్రీ దేవతాసూచి. 

ఇమారమ్మ. వి. చూ మారగోని. 
ఆర్వేల నియోగ బాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు. చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

మారాబత్తుల 

వ్యక్తి నామం (న. 

మారా. గృ.నా.పూ; స్త్రీ దేవతాసూచి. 
మార+అ,. వి.చూ. మార గోని. 

చూ, -బత్సుల గృంనా.ప, 

మా రావరుల 

ప్యక్తినామం (తె. 

మారా. గృ.నా.పూ; స్తీ దేవతాసూచి. 
మార+అ. వి,చూ. మారగోని. [బాహ్మ 
ణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. వరుల గృ-నా.ప. 

మారిన 

చూ, మారనేని 

న్యక్తినామం (రాగ. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

గృహనామ వివరణ పటి; 
శు 

వూరిని 

చూ. మారనేని 

వ్యకినామం (స. 

మారి_ గృ.నా.పూ; స్త్రీ దేవళాసూచి, 
మార+ఇ. 

మారినేని 

చూ. మారనేని. 

వ్యకి నామం (సృ. 

నూరి సెట్టి 

వ్యక్తినామం (స. 

మారి_ గృ.నా,పూ; త్రీ దేవతానూచి. 

మార+ఇ. విచూ, మారగోని, 

చూ, - సెట్టి గృంనా.ప. 

మారుతి 

వ్యకినామం (న. 

పనా సం. మారుతి ; భీముడు, 

హనుమంతుడు. ఆర్వేల నియోగులలో 

ఇంటిపేరు. 

నారోబోలున 

వ్యకి నామం (స). 

మారు_ గృ.నా.పూ; దేవతానూచి, 

వి.చూ. మారగోని. 

చూ. _టోయిన గృ,నా.ప, 

మారెడ్డి 

వ్యకి నామం (న, ) 

మారి+రెడ్డి, మా_ గృ.నా.పూ; స్త్రీ. నా. 

దేవతాసూచి. వి,చూ, మారగోని. 

చూ, = గృంనా.ప. 



తెలుగువారి ఇంటి పెర్లు 

మా రెళ్ళ 

చూ. మారేడు 

నృక్షసూచి (న. 

మారేడుబహు. కుద్వి. వి. కమ్మ వారిలో, 
(వాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

వమౌా రేడి 
చూ. మారేడు 

వృషసూచి (రాస). 

మారేడు 
రూ. మారెళ్ళ, మారేడి 

వృక్షసూచి (తె. 
వ్న. నా : Aegle marmelos. 

సం. మాలూర; తె, మారేడు; నాయ. 

మారొత్, డి.ఇ.డి. 8949. 

మూారోజు 

వ్యక్తినామం (తె. 

మార్ + ఓజు. మార_ గృ.నా.పూ; 

దేవతాసూచి. వి.చూ. మార గోని. 
చూ. _ఓజు గృ.నా.ప. 

మూారకాతు 

వ్యక్తి నామం (సం). 

మా_గ్భ.నా.పూ; దేవతానూచి. మాచి+ 
రౌతు. వి.చూ. మాచినేని. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు, ?ఇమార, 

చూ. _రౌతు గృ-నాంప 

నూర ము 

పౌరుషనామం (శాం. 

దారి, అన్వేషణ, చాటిసారుల ఆడుగుల 
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చేత తుడువ బడుతుంది. “__మార్గము 

పె డిముక్క-_ల మార్గ నారాయణ..." 

శ. 1179 (టి.యం.పు, 11; ప.1081, 

నెం. 892). 

మార్చి 

చూ. మారనేవి 

న్య క్తినామం (సం. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

మాల 

కులసూచి (రాస. 

సం. మాల; త. మాలఅర్; క, పూల; 

తె. మాల. డి.ఇ.డి. 8051. 

‘“‘Are the paraihs 

Telugu Country” 

of the 

అని ఎ. A. 

స్టూవర్డ్ అన్నారు. పర్వతం అనే అర్హా 

న్నిచ్చే (ద్రావిడ భాషాపదం ఈ కుల 

నామానికి మూలం అని డా॥ ఒపెర్ట్ 

పేర్కొన్నారు. “మైలీ అనే వదం 

నుండి మాల వచ్చిందని (బౌను తెలుగు 

నిఘంటువులో ఉంది. వీరు వూర్వం 

ఒక నాయకుని కింద వుండి ఆనాయకుని 

కోసం దొంగతనాలు, దోపిడీలు చేసే 

వారట. ఆందుకే వీరి గృహనా మాల్లో 

ఎక్కువగా ఈె, డోలు, బల్లెం మొద 

లైన యుద్ధానికి పనికొడ్చే ఆయుధాలు 

చోటుచేసుకున్నాయని సి.టియస్.ఐ. V 
"పేర్కొంది. వీరిలో నాల్లు తెగలున్నాయి. 

తెగనుబిట్టి గృహనామాలు న్నాయి. బిండి, 

బొమ్మల్క దోమ కాటిక్క నక్శల్క పిల్లి: 



శీర్ 6 

సముద్రాల మొదలై నవి రెడ్డిభూమి వారి 

లోనూ; ఆల్లం, దారా, గాడి, గూ 

గుట్టం, పశుల మొదలె న ఇంటిపేర్లు 

ఫోకునాటి వారిలోనూ; బూరి, బల్లెం, 

చింతల, దుడ్డు, మద్దిల, పాముల, 

సమ్మెట మొదలై నవి సారిండ్ల తెగ 
లోనూ; దాసరి గంజి, మ(ర్కి పొవాకు, 

తుమ్మ మొదలై న గృహనామాలు దెండ్ల 

తెగలోనూ కన్చినాయి. 

మౌాలం రెడ్డ 

న్యక్తినామం (స. 

మాలం_ గ్ర నా. పూ; ?6మల్ల 0, 

౩ దమహాలయ-_ చూ. _రెడ్డి గృ. నా.ప. 

మాలి 

వృత్సిసూచి (తెల). 
పూలదండలు కట్టి అమ్మేవాడు; తోట 

కాపలావాడు. 

మాలే 

పొరుషనామం (నృ. 

కమాతెళమాలియ ; పూలదండ. 

వూపి 

చూ. మామిడి 

వృక్ష్షసూచి (తె. 

మావిడి 

చూ. మామిడి 

వృశసూచి (స. 

సూ సెట్టి 

వ్యక్తినామ౦ (తన, 

గృహనామ వివరణ పిక 
య్ 

?గమాచి+ సెట్టి, వి.చూ, మాచినేని. 

చూ. . బిటి గృ,నా.ప. 

) 

రం 
మిక్కి-బిచేని 

వ్యక్తినామం (స. 

మిక్కిలి. గృ.నా.పూ; శేష్టమైన, 

అధికమైన. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

మట 
Se) 

నివాససలసూచి (రా. 
ఢా 

ఎత్తు గాఉన్నస్టలం; చిన్నకొండ అని 

కొందరు. ఎత్తు గాఉన్న (ప్రదేశంలో 

నివసించేవారు. 

మిడతల 

కీటకసూచి (తా.న, ): 

మిడత బహు. కు ద్యి.వి. దేవాంగ, 

బోయ, మాదిగ కులాలలో ఇంటిపేరు. 

మి త్రింటి 

? 6€మిదింటి. చూ. మిడింటి. 
ణు ల 

నివాససలసూచి (స. 
ఓల! 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

మిదింటి 
థె 
ధూ. మిళ్ళింటి 

నివాసస్థలసూచి (రా. ): 

+ +సొస్తొ; మిథధై ఇంటి. మి దై- గృ.నా.పూ 

వి.చూ. మిద్దె. చూ. _ఇంటి గ్భ.నా.ప 

ఘిదె 
ది 
రూ. మిదెల 

వ్ 



తెలుగువారి ఇం టి పెర్లు 

నివాసస్టలసూచి (తె. 

మిచైటిల్లు. ఇంటిచవ చదునుగా 
యి 

పలకలు కప్పి గచ్చు ష స్ కప్పు. 

డి. ఇండి. 4168. 

ముదల 
ద 
చూ. మిది 

యు 

నివాసస్థలసూచి (తె. ) 

మిదె బహు, కుద్వివి. పద్మసాలీలలో 
యు 

ఇంటి పేరు. 

మిరపకాయల 

వృక్షసంబంధసూచి (తెస). 

మిఠపకాయ బహు. కు ద్వి-వి. బోయ 

లలో ఇంటిపేరు. 

మిరియాల 

వృషసంబంధసూచి (తె.రా.సఎ. 

మిరియం బహు. కు ద్వివి. మిరెము, 

మిర్యాము. సం. మరీచ_ కమ్మ వారిలో, 

బలిజ కులంలో, [బాహ్మణులలో ఇంటి 

పేరు. వృ. నా ; Piper nigrum. 

టూ 
మగడ 

పొరుషనాముం (తె.రా.స) 

కాగిన సాలమీద తెట్ట, "పెరుగుమీద 

తెట్ట. కాపులలో ఇంటిపేరు. 

మోదింటి 

నివాసస్థలసూచి (తె. 

రర) 
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మద_గ్భ.నా.పూ. ఉపరిబొగం © 0, 

ఉకిర్యం, మీదాఇలుకు గొన. 
ధి య 

చూ. _ఇంటిీ గ్భ.నా.ప. 

మాన" ల 

పౌరుషనాముం | త.రా-స,సా). 

మీసం బహు. క జః బోయలలో 

ఇంటిపేరు. క.మీసె; తు. సెంమ.మీశ; 

త.మీచయ్. డి.ఇ,డి. 8998. 

““__కాసల్నా టి శేషుడు ఎసాలప్పయ్య 

గారి మేసల్లుడు._” (క్రీడా. పు, 18; 

పం. 48). 

ఇ హ్ 

Sew 

ముకుంద 

వ్యక్తినామం (స, 

పు,నా; దేవతానూచి. సం. ముకుంద- 
4 భో రం 

షణ 

ముక్క-ర 

రూ. ముక్కెర, ముంగ5 

ఆభరంణసూచి (స ): 

ముక్కుురా యి. అగ్జబాస. ముక్కుకు 

పెట్టుకొనే ఆభరణం. కమ్మవారిలో, 

బోయల్లో కుటుంబనామం. 

ముగ్క-0ంట 

వ్యక్తినామం (రా.). 

పు.నా. దేవతానూచి. దే. ముర్క్యాంటి ; 

శివుడు. యానాదులలో ఇంట పేరు, 
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ముక్కు 

ఆవయవసూచి (తె.స్ఫ. 

శరీరంలోని ఒక ఇం(దియం. నాసిక. 

ముక్కు_తిమ్మనకు ఇది పొరుషనామంగా 

ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇస్తే బుర్రా, నోరు 

మొదలె న పేర్లున్నాయి. (బాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. త.మూక్కు; మ.ముక్కు; 

క,.మూగు, మూ; తు, మూకు; మూగు; 
డి.ఇ.డి. 4122, 

ముక్కెర 

చూ. ముక్కర 

ఆళరణసూచి (తెల, 

ము కీ కాని 
అలనే 

స్యక్తినామం (న. 

?ఇ ముత్తి కాని, విచూ. ముత్రి నేని. 

చూ, =కౌసి గ్భృనా.ప, 

ము క్రి నేని 

వ్యక్తినామం (రాస. 

₹చముతి నేని. వి. చూ. ముతి, నేని. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ముంగర 

చూ. ముక్కుర 

ఆభరణసూచి (రా. 

రెడ్డలో ఇంటి పేరు, 

ముడుపు 

పొరుషనామం (తె. 

శుభకార్యారం భాల్లో ధనం ముడిచి మీద 

కట్టినమూట, దేవతలను ఉద్దేశించి 

గృహనామ వివరణ ఫవీక 
టి 

చెల్లించే ధనం మొదలై న కానుకలు, 

ముడు౦బ 

పొరుషనామ౦ (శాస, 

చిక్కు, ఉమ్మడి. ఉత్తర సర్కారులో 

“ముడుంబ వదలలేదు అని వాడుక, 

““=ముడుంబ నరసింహా 

చాలుకా...” శా 1156 (తెలం. శా. 1; 

పృ, 70; పం. 12_14). (బాహ్మణులలో 

ఇంటి పేరు. 

ఆం, ర 

ముతిన 

చూ. ముతి నేని 

స్యకినామం (శా. 

““-_ముతిన మయి సెట్టి__” శా, 1820 

(టి.యం,.పి. 11; పు, 960; నెం.426). 

ముతుసాని 

న్యక్తినామం (సా. 

ముతు_ గృ.నా.పూ, ? ఉముత్స; 

? ముద్దు. వి.చూ. ముత్తి నేని. 

“__ముతుసాని వారును ముయ్యారు 

వారు...” (పల్నా. ప్పు,15; పం. 218). 

చూ. -నాని గృం.నాంప, 

ను_త్తరాజు 

వ్యకి నామం (స). 

ముత _ గృ.నా.పూ; దే.వుద. ఆరే?ల 

కత ఇంటిపేరు. స భష! 

?దయమృత్యుంజయకు సంకేపరూపం. 

చూ, రాజా గృ.నా,ప, 



శెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

ము తరాసి 
ఇ 

కులసనూచి (రా). 

యగముత్తరాస ముత రాచ. నవారీలు, 

వాహనములు మొదలై నవానిని మోయు 

ఒక కూ ద్రజాతి. ఆం.వా.వీరిని ముతాచ, 

ముత్తి రాజుల, ముత్రాసన్ అని వ్యవహా 

రిస్తారు. ఈ కులం కృష, నెల్లూరు, 

కడప జిల్లాల్లో ఉంది. విజయనగర 

రాజులు వీరికి “పాలిగర్స్” అనే బిరుదు 
ఇచ్చారు. ముత్రాచ అనే పదం (ద్రావిడ్ 

భాషా మూలమైన ముది, రాచ అనే 

పదాలనుండి వచ్చాయి. ముది అం'పే 

ముసలి; రాచ అంపే రాజు. ముత్త రాజ 

నుండి ఈ కులం పేరు వచ్చిందంటారు. 

వీరు [గామ తలారులుగా వుంటారు 

గనుక వీరి కులాన్ని “తలారి” అనికూడా 

ఆంటారు. వీరు యయాతి వంశీయుల 

మని చెప్పుకుంటారు. చూ. సి.టి.యస్. 
ఐ V. 127, 

ముతాచెడి 
— "GG 
వ్యక్తినామం (స). 

ముత్తా-గృ.నా.పూ; వి.చూ, ముతి నేని 

చూ. రెడి గ్భ.నా.వ. 
a 

ము తినీడు 

చూ. ముత్సి నేని 

వ్య క్రినామం (స. 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు, 

ము లిశేడి 
అలాటి 

ఛూ. ముతి నేని 
అల్ 
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వ్యక్తినామం (రాస. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

ము తీ నేని 

రూ. ముతిన,ముతి వీడు, ముత్రి నేడి, 

వ్యక్తినామం (రాస, 

ముత్తి_గృ.నా.పూ; వ్య.నా. మృత్యుం 

జయకు సంకేపరూపం. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _నేని గృ. నొ 

ముత్తు 
వ్యకినామం (రా.శా.). 

ముసలి, పాత. చూ. ముత్తయ్య, 

ముసలయ్య. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

“__ముత్తు వెంకట రామరసు...” 

శా. 16000 (టి.యం.ప్. 1; పు, 686; 

నెం. 667). 

ము తేన 

చూ. ముతి నేని 

వ్యకినామం (న. 

ఇముతిన. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ముత్యం 

రూ, ముత్యాల 

పౌఠుషనామం (స )- 

చపా. ముత్తా... సం. ముకా..; 

త. ముత్తు; మ. ముత్తు; కొ. ముత్; 

తొ.ముత్; క,ముత్తుముత్య; తు. ముత్తు ; 

'తె.ముతియముు, ముత్యము. డి.ఇడి, 

4062, 
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ముత్యాల 

చూ. ముత్యం 

పొళుషనామం (తె.రా,స,). 

ముత్యం బహు. కుద్వి.వి, ముత్యాల 

వ్యాపారం చేసేవారు. కమ్మవారిలో, 
బలిజ కులంలో (బాహ్మణులలో ఇంటి 

సరు 

ముదిరాజు 

?వ్య కి నానుం ? కులనామం (న). 

ముది-గృ.నా పూ; దే.వృద్ద, వృద్ధుడు. 

త. ముదు; మ, ముత్తు; ర ముత్తు; 

మొదలిరాజు ఆని కొందరి భావన, 

చూ, రాజు గృనా.ప, 

మది రెడ్డి 

వ్యకినామం (న). 

ముది_గ్భ.నా.పూ; విచూ. ముదిరాజు. 

చూ, -రెడ్డి గృ్భ.నా.ప, 

ముద 
౧ 

రూ. దుదా, మదల. 
(౮ (oa) 

పొరుషనామం (కె). 

సం. ముగా_ ముదరాలు. 
(( (టి 

? దే. కబళం. 

ముదల 
టె 
చూ. ముద్ద 

్హొరుషనామం (రాం. 

ముద బహు, కు ద్వి-వ్, రెడి, హరిజన 
ద డె 

కులాల్లో ఇంటిపేరు, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట్స 

నుద్దగోని 

వ్యక్తినామం (శె). 

నూట గృ.నా.పూః విచూ. మద, 
ది ౧ 

చూ. _గోని గృ-నా,ప, 

ముద్దన 

రూ. ముదిన, ముదినేని 
ది ద 

వ్యకి నామం (సృ): 

ముద= గృ.నా.పూ; వి, చూ. మద, 
ది ద 

ఉముద్ద+అన, చూ, _న గృ్భనా.ప. 

ముద్దబోయిన 

వ్యకి నామం (స. 

ముద. గృ.నా,పూ; వి.చూ. ముద, 
(on) టు 

చూ. బోయిన గృంనా.ప, 

ముద్దరబోయిన 

వ్యక్తి నామం (స. 

ముదర_గ్భ.నా.పూ; జము ద. అచ్చు 
(on) 

వేయడం. చూ. _బోయిన గృ.నా,ప, 

ముద్ద రాజు 

వ్య కినామ 0 (స). 

ముద_ గృ-నా. పూ; వి. చూ, ముద, 
ల్ © 

(దాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, _రాజు గృ.నా.ప. 

ముదా 
ది 

పొరుషనామం (స), 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

ముద్దిన 

చూ. ముద్దన 



శిలుగువారీ ఇంటి పేర్లు 

వ్య క్తినామం (స.). 

ముద్ది నేని 

చూ. ముద్దన 

వ్య క్రినామం (రాస. 

ముద్ది-_ గృ.నా.పూ; ముద్ద+ఇ, 

వారిలో ఇంటిపేరు. 

కమ్మ 

మునగవా ను 

చూ. మనగా, 

వృక్షసూచి (రా). 

మునగా 

రూ. మునగమాన్ను ములగ 

వృక్షసూచి (రాస), 

,నా : Moringa Ptergosperma. 

త, మురుణ్ కై ; మ. మురిజ్హ; ర నుగ్గు 

నుగ్గి; తు.నురిగె నుర: తె.మునగ; సద్ది, 

మజ్జ డి.ఇ.డి. 4086. 

ముని రెడ్డి 

వ్యకినామం (రాం. 

ముని_గృ్భ.నా.పూ ముసి మును= 

మున్ను, మొదటి. మును పదంలోని 
చివరి ఉకారం లోపించి ఇకారం చేరిన 

రూపం. చూ. రెడ్డి గృ్భ.నా.ప. 

మునుంగోటి 

అస్పష్టనామ బంధం (శా). 

““__-మునుంగోటి యలపరెడ్డి__” 

(యస్ ,ఐ.ఐ, V1; పు. $4; వం. 6_6; 

సం 260 వ్ర. 
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మున్నంగి 

చూ. ముల్ల అగి 

వృక్షసూచి (స. 

ముప్పుడి 

చూ. ముప్పిడి 

ఆయుధసూచి (శాం 

““__ముప్పడి నాయవిగారు__ 

శా. 12839 (టి.యం.పి. 11; పు. 1124; 

నెం, 052), 

ముష్పృన 

చూ. ముప్పనేని 

వ్యక్తినామం (సం). 
కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

ముప్పనేసి 
రూ. ముప్పన, ముప్పలనేని, 

ముప్పానేని. 

వ్యక్తి నామం (స). 

ముప్ప_ గృ.నా.పూ; ?్చ ముప్పు 

ముసలితనం. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు" 

చూ. _నేని గృంనా,పం 

ముప్పురాజు 

వ్యక్తినామం (స. 

ముస్ప_ గృ-నా.పూ; వి.చూ. ముప్ప 

నేని, కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _లొజు గృ.నా.ప, 

ముప్పలనేని 

చూ. ముప్పనేని 

వ్య క నామం (స). 
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ముప్పసాని 

వ్య క్తినామం (సృ). 

ముష్ప- గృ,.నా.పూ; విచూ. ముప్పన. 

చూ. _సాని గృ.నా.ప, 

ముప్పసెట్టి 

వ్యక్తి నామం (స). 

ముప్ప.. గృ.నా.పూ; వి.చూ, ముప్పన. 

చూ. - సెట్టి గృ.నా.ప, 

ముప్పానేని 
చూ. ముప్పనేని 

న్య క్రినామం (స. 

ముప్పిడి 

రూ. ముప్పడి 

ఆయుధసూచి (తెసం). 

మూడు __ పిడి : చాకు, 

ముమ్మడి 

రూ. ముమ్మిడి 

పొరుషనామం (రాసా), 

మూడవ, మూడోతరానికి చెందిన. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

“_. సిద్ధాంతమ ర్మ ముమ్మడి వరదా 

చార్య-_”(రామాభ్యు;పు, లి ఆశ్వాగ.. 

ముమ్మన 

చూ. ముమ్మనేని 

వ్యకినామం (న). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

ముమ్మునేస 

రూ. ముమ్మన, ముమ్మలనేని, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

వ్యక్తి నామం (సృ. 

ముమ్మ._ గృ.నా.పూ; వ్య.నా. దేవకశ్రా 

సూచి. ఇముమ్మడమ్మ. స్తానిక దేవతా 
నామం. ?€లముంబా దుర్గా భేదం. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ, _నేని గృ.నా,ప, 

ముమ్మలనేని 

చూ. ముమ్మ నేని 

వ్యకినామం (న). 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ముమ్మా రెడ్డి 
G 

వ్యక్తినామం (సం. 

ముమ్మా_ గృ-నా,పూ; ముమ్మ _ ఆ, 

వ్య.నా; దేవతాసూచి. వి.చూ.ముమ్మ నేని, 
చూ. _రెడి గృ.నా.ప, 

(a) 

ముమ్మడి 

చూ, ముమ్మడి 

పౌరుషనామం (స ) 

ముర హారి 

వ్యకినామం (స. 

పు,నా; దేవతాసూచి. లసం. మరహరి_ 

మురారి 

వ్య కినామం (తె.నం). 

పు, నా; దేవతాసూచి. సం. మురారి... 

మురుగు 

ఆభరణసూచి (రా.): 



శేలుగువారి ఇంటీ పేర్లు 

ముంజేతికీ అలంకరించుకునే నగ. 

ముల కాయల 

వృశ్షనూచి (రా.). 

ములక్కాయ బహు. కు. ద్వి+వి. 

ములగ_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. మునగా* 

చూ. _కొయల గృ.నా,ప. 

ముల్ల ంగీ 

భూ. మున్నంగి 

పృక్ష్షసూచి (రా. 

వ్మ.నా ; Rephanus sativus. 

హ స్తికంద, కమ్మవారిలోనూ, కోమట్ల 

లోనూ ఇంటి పేరు, 

సం. మూలక; త. ము శ్లంకి, ముళొ; 

మ.ముళ్ళంకి; క.ముల్ల ౦గి, మూలం గె; 

తు.ముల్లె ౦గి, మూలెంగి; తె.ముల్ల 0గి. 

డి.ఇ.డి. 4105. 

ముసలి 

ఆభరణసూచి (న.). 

మువ్వ బహు. కు. ద్వి-వి. మూడు+ 

వా. మొనలో మూడుసందులుండే పెద్ద 

గజ్జె. పర్డి. మూవ; కోలా. మూంగ; 

నాయకి. ముంగె; గోం. మయ; 

కొం.మువ. డి.ఇ.డి, 4128. 

ముస్లి 
తెగసూచి (తె.స.). 

ముషి ఆనే తెగసేరు ఇంటి పేరుగా 
ని. 

మారి ఉండవచ్చు. వీరముప్టి.. వాహ్మణ 

లలో ఇంటిపేరు, 
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2 వృక్షసూచి. విషముష్టి మొక్క. 

కంచెగా వేసారు, ఆం.నా The 

Vomit nut. 

సృ. నా ; Strychnosnux_Vomica: 

ముసిడి 

వృశ్షసూచి (సాం. 

ముషిచెటు. విషముషి, 
అ (ఓట అ 

“6 _-_ముసిడి చౌడయ్యగారి ముండు 

వెట్టితివొ.-” (వండి. పృ. 208). 

మరా 
మూాగి 

ఆవయవలోవసూచి (రాసు. 

ఇమూగ+ఇ, మూగవాడు. గొల్ల ,మాల, 
ముడక్రాసులలో ఇంటిపేరు. |ప్రా- మూగ; 

సం. మూక: క.మాంగ; త.మూణీ కై. 

డి ఇడి. 4124. 

మూర్తిగారి 

వ్యక్తినామం (తె). 

మూరి _ గృం-నొా.పూ; పట్రపు పేరు. 

చూ, _గారి గృ.నా.ప. 

మూరి, చేని 
న్యక్తినామం (న. 

మూర్తి గృ.నా.పూ; వి.చూ. మూర్తి 

గారి. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా,ప, 

మూరి రాజు 

వ్యకినామం (న, 1 

మూరి గృ.నా.పూ, వి.చూ, మూర్తి 
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గారి. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

మూల 

రూ. మూలా 

నివాసస్టలసూచి (తె. 

మారుమూల, గొంది, కోణం. 

వమూలఘటిక 

అస్పష్టనామబంధం (సా. 

మూల..?. ఘటిక : మట్టితో చేసిన 

చిన్నపాత్ర:ః ఇంద్రజాల విద్య, (బాహ్మ 

ణులలో ఇంటిపేరు. “మూల 

ఘటికాన్వయ సమ్యుద్ర__” ( దశకు. 
1-28). దశకుమార చరిత్ర వలన 
కేతన కౌండిన్య సగో(తుడసీ, ఇంటి 

పేర మూలఘటిక వారనీ, వేంగీదేశం 

లోని వెంటిరాల అనే అగహారానికి 

ఆధికారసీ తెలుస్తుంది. మూలఘటిక 

వారు (బాహ్మణులని గుంటూరుజిల్లాలోని 

నాదెండ్ల మూలస్టానే శ్వర దేవాలయ 

ముఖ మండపళాసనం (శ్రీశ. 1160). 

వలన తెలుసు ౦ది. 

మూలా 

చూ. మూల 

నీవాససలసూచి (రా. 
@ 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

మూలాపగడ 

ప్యక్తినామం (న). 

మూలా_ గ్న.నా.ప్పూ ప్రీ దేవ కానూచి. 

గృహనామ వివరణ పటీక్ర 
ణి 

చమూలదేవి. ఒక |గామదేవత, మహా 

లక్ష్మీ. చసేరూరి (ద్రావిడులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. ప్రగడ గృ.నా.ప, 

మూలింటి 

నివాససలనూచి (రా), 
(©) 

మూలలో ఉన్న ఇంటిలో నివసించే 

వారు. 

అలి 
“మటు 

తు 
తూ, మెట 

య 

పొరుషనామం (తె. ). 

సుంకం పుచ్చుకొనే (ప్రదేశం; తిప్ప, 

కొండ. 

మెటు 
౧ 

చూ. మెట్టు 

పొరుషనామ౦ (స. 

మెటు బహు. కు ద్వివి. కమ్మ వారిలో 
యి 

ఇంటిపేరు. 

మెడ 

శరీర అఆవయన సూచి (స. 

కంఠం, కుత్తు క్ర 

నురకింటి 

నివాససలసూ చి (రా. 
@ 

మెరక_ గృనా,పూ; స్టలసూచి, మిట్టి 

నేల. చూ. _ఇంటి గృ.నా,.హ 

"మెరుగు 

ఫై రుషనామం (తె. స). 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

చమెణబుగు ; కౌంత్కి మకప్పు; 3g 

మొదలె నవాని విడు, 
ము G 

మెల్ల 
ఆవయవలోపనూచి (రాస. 

మెల్లి కన్ను. వంకరగా ఉన్నచూపు. 

కమ్మవారిలో గృహనామం. 

14, మెహల్లా. 

ణి 

ల్ 
మేక 

రూ. మేకల, మేకా, 

జంతుసూచి (స). 

సం. మెక; క. మేకె; తె. మేక; నౌరుకి. 

మేకె; పర్టి. మేవ. డి.ఇ.డి. 4176. 

కన్మువారిలో ఇంటి పేరు. 

మేకపోతు 

రూ. మేకపోతుల 

జంతుసూచి (స). 

మేక+పోతు. వి.చూ మెక, 

మేకపోతుల 

చూ. మేకపోతు. 

జంతుసూచి (స). 

మేకపోతు బహు. కు ద్వివి. 

మేకల 

చూ. మేక 

జంతుసూచి (తె.రా.స.). 

మేక బహు. కు ద్వి.వి. కమ్మ, కాపు, 

గొల్ల, చెంచు తోగట్క యానాది, వెలి 

59) 
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హల్లో ఇంటి పేరు, 

మేకా 

దూ. మేక 

జంతుసూ చి (తె.న,,. 

కమ్ము, వెంఘలలో ఇంటిపేరు. 

మేడబోయిన 

వ్యకినామం (న. 

మేడ గ్భనా.సూ; చసం, శశ. 

దేవాలయం, చేపళం శా. శ; ద్య. నా, 

చూ. మేత సాని, మేడమ. 

చూ. _.వో.న గృ్భ.నా.ప, 

మేడల 

చూ. మేడా 

నివాససలసూచి (తె_). 
కు! 

మేడ బహు.కు డ్వి.వఏి. 

పద్మ సాలీలలో ఇంటిపేరు. 

మేడసాని 

రూ. మేలసాని 

న్యక్తినామం (సం, 

మేడ_ గృ-నా.పూ; వి చూ మేడ 

బోయిన. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _సొని గ్భ.నా.ప. 

మేడ సెటి 
వో 

వ్యక్తినామం (సం) | 

వి చూ మేడ 

బోయిన. చూ. wut గృంనా-ప, 

ళు 

చుడ గృ.నా.భ్రా; 
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మేడా 

రూ. మేడల 

నీవాససలసూచి (రాస). 
ళు 

6 మేడ, సౌధం, 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

మేడే 

స \ వృష్షసూచి (తె రా.). 

వృ. నా ; Ficus glomerata. 

క. మేడి; తె. మేడి, డి.ఇ.డి. 41706. 

'మేడిని 

వ్యక్తినామం (స. 

మేడి_గ్భంనా, పూ; వ్యనా,. 6 మడయ. 

వి-చూ. ముడబోయిన. 

చూ, _ని గృ్భ.నా.ప. 

మేదర 

రూ. మేదర 

జాతిసూచి (తెల. 

మేదర+ఇ చాపలు మొదలై నవి అమ్మి 

జీవించే జాతివారు. మ హేందద శబ్దభవ 

మని జననిరు క్తి. సం. మేధ; త.ముతర 

వర్, మేతవర్; క, మేద, మేదర, 

సూదర; తె. మేదర, మేదరి. డి.ఇ డి. 

4178. 

మేలసాని 

ఛూ, మేడసాని 

గృహనామ ఏవరణ పటీక 
బి 

వ్యక్తినామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
మేల సెటి 

వ్య క్రినామం (స, 

మెల. గృంనా.పూ; వి.చూ. మేడసాని, 

చూ, సిటి గృృ-నా.ప. 
రు 

మేస్త్రి 
వృత్తిసూచి (తెరాస, 

పనివాళ్ళు పనివి అజమాయిషీ చేసే 

పెద్ద పనివాడు. ఎ పోర్చుగీసు. మేస్తో. 
చూ, భాషా, వ్యా. 

Yule & Burnell writes “a 

corruption of Portugeese Mes-_ 

tre, has spread into the verna 

culars all over India, and is 

constant Anglo Indian use a 

foreman, a master worker. 

మెనేడీ 
చూ. మైనేని 

వ్యక్తీ నామం (రాసు. 

కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

మెంనేని 
య 

రూ. మెనేడి 

న్యక్తనామం౦ (స. 

మె_ గృ.నా.పూ; దేహం, పార్శ్వం. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

*మహి-+ నేని. 

చూ. _నేని గృంనా.ప, 



శలుగువారీ ఇంటి పేర్లు స్ 

మెబోయిన మొగుల 

వ్యక్తి నామం (తె.న). రూ. మొగుళ్ళ 

మె- గృ-నా,పూ; వి-చూ. మైనేని. పొరుషనామం (తె. 

చూ. _బోయిన గృ.నా.ప, ఇ మేఘ మబ్బు 

“మొగలి చూ. మొగుల 

పుస్పసూచి (తె.రా.స్స. పొరుషనామం (తె. 

వృ.నా; Pandanus odoratissimus. -మొంంజెం 

కేతకి. కాపుల్లో, (బ్రాహ్మణులలో అవయవ సూచి (న. 

ఇంటిపేరు. మొండెము. ఇమొండియము, తల 
త.ముకరి, ముకులిి, ముచలి, ముతలి; తెగిన శరీరం. 

తె. మొగలి డి ఇ.డి. 4004. ముద్ద 
మొగళ్ళ పొరుషనామం (స. 

చూ. మొగలి శియసం. మూఢ, మోట, మూఢురాలు. 

పుష్పసూచి (స). మాను యొక్క మోడు 
మొగలి బహు. కు ద్వి-వి. 

ములక 

ముగిలన్న రూ. మొలకల 

వ్యకి నామం (రా). పొరుషనామ౦ (రా). 

మొగిలు. గృ.నా.పూ; సే. మేఘం, శనం. మూలికా; అంకురం, ఆంకు 

మొయిలు. ?చ మొగలి : వృక్షసూచి. రించిన బీజం. 

ఈ పదంతో ఏర్పడిన వ్య క్రి నామాలు; 
మొగిలప్ప, మేఘనాధుడు. 

చూ. _అన్న గృ.నా.ప. 

మొలకల 

చూ, మొలక 

పౌరుషనామం (సం. 

కులు మొలక బహు. కు ద్వి.వి. 
స్యక్తినామం (రాం. 

మొగలి+ఆస్ప. మొగిలి_ గృ.నా.పూ; యో 
వి.చూ. మొగిలన్న, మోతాదు 

చూ. _అస్న గృంనా.ష, ధూ. మొహతాగ్స్ 
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వృతిసూచి (రాస). 
(గామ నౌఖరు. 

సూది 

ఫౌరుషనామం (రా). 

వెచ్చమిచ్చు వాడు. ఆం.వౌ, 

బలిజల్లో గృహనామం, 

మోదుగు 

రూ. మోదుగుల 

వృక్ష్షసూచి (స, 

వృ. నా: Butea monsperma, 

నల్ల రేగడి నేలల్లోనూ, ఉస్పుప[రల్లోనూ 
ఎక్కవగా పెరుగుతుంది. త,మురుకొ్క; 

మ. మురిష్కు; క. ముత్తు; ముత్త గ; 

ముత ల,ముత్తు క ముత్తు గ;తు,ముత క; 

తె. మోదుగు. డి.ఇ.డి. 4084. 

మోదుగుల 

చూ, మోదుగు 

నృక్షసూవి (కె). 

మోదుగు బహు. కు దని, 

మోపు 

వౌరుషనామం (శాం 

గడి మొదలె న వాటి పెదకట్క పులల 
టి హా ఏ ట యం 

కట్ల. “__మోప్పు వెంకంగారు...” 

శ్రా.t212. (టి*యం.పి.11; పు, 1006; 

నెం. 66). 

మోరోజు 

వ్యక్తినామం (తె. 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ల 

'మోరె”టీజు. మోరొ_ గృంనా.పూ; 

ఉమరారీ. 'మోర_ దపా, మోర_ 

6సం. మయూర. నెమలి. 

చూ, రీటబు గ్భ.నా.ప, 

మోళిగ 

అస్పష్టనామ బంధసూచి (శా, 

“__మోళిగ మారయ్య మోసపుచ్చి 

తివొ__.” (పండి. పు, 208). 

“__మోళిగ మాదెయ్య మున్నయ్య 

శరణు...” (పండి, పు. 248) 

ధం 
య౦ంగసెటి 

అ 
వ్యక్తినామం (స. 

యంగు_ గృ.నా.పూ; వ్య.నా.. వెంగు 

చవెంగ చవెంగడ చవెంగమాంబః: 

చూ, సిటి గృ.నా.ప. 

యట 

యజ్ఞ న్నభట్ల 

వ్యకి నామం (సృ. 

యజన్న- గృ.నా.పూ; పు,నాా యజ 
జ జః 

అన్న, సం. యజ. యజ్ఞం. _అన్న_ 

చూ. గృ.నా.ప. చై దిక (బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. భట్ల గృ.నా.ప, 

యజావరుల 

వ్యకి నామం (స. 

య జొ. గృ.నా.పూ; యజ+అ.వి. చూ. 
వో న్ 

యజన్నభట. |బాహ్మణులలో ఇంటి 
qa mn క 

సరు. చూ. వరుల గృ,నా.ష. 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

యడ 
చూ. యజ్ఞ 

ఫొౌరుషనామం (సా ) 

““యజదాసయగారి నాగడించితివొ__” 

చూ, ఎడ్డ 

జంతుసూచి (తె.సం,. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

యపిరాజు 

వ్యక్తినామం (న). 

యతి... గృ.నా.పూ; సన్యాసి. వెష్టవ 

యతికి తిదండం, 

చర్మవస్ర్ర, శిక్యం, కౌపీనం, కటి వేషం 

వుంటాయి. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

ద్రహ్మసూ తం, 

చూ. _రాజొ గృ.నా.ప. 

యధా నాక్కు-- ల 

పౌరుషనామం (సా. 

?వ్యుత్స త్తి అస్పష్టం. 

““__ధర యధావాక్కులాన్వయు ల్తత్వ 

విదులు...” (శత.చ. పు.66. 

యువా? 

వ్యక్తినామం (సం). 

యమ్మ. గృ.నా.పూ; ఉసం.హేమ_ 

బంగారం. చూ. _ఓబి గృంనా. ప, 
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యర నాని 

చూ. య రసాని 

వ్యకి నామం (స. 

బలిజకులంలో ఇంటి పేరు. 

యర సెట్టి 

చూ, యర సెట్టి 

వ్యక్తి నామం (న. 

యరం 

య రను 

వ్యక్తి నామం (న. 

య(రమచేడి 

చూ, య రమునేవి 
వ్యకి నామం (రా.స. 

కస్ము వారిలో ఇంటి పేరు. 

య్శరమునేని 
చూ. యర్రమనేడి, య రంశీడి 

య[ర్రము_ గృంనా.పూ, ప్రీ. నొ. 

ఇయరమ ఇఎర్రమ ఎం + ఆమ, 

ఎర_ వర సూచి. ఎఅని, చూ.వ్నరా. 
వ! ఠి 

?6ఎర్ ఇఎఖై : రాజు దేవుడు 

చూ. _నేని గృ.నా,ప, 

య, రంనిడి 

చూ. యరమునేని 

ప్యక్తినామం (స.). 

య రసాని 

రూ. యర=గి 

వ్యక్తినామం (స ). 
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యర. గృ,నా.పూ; వర్షసూచి.వి.చూ. 

య(ర్రమునేని. చూ. _సాని గృ.నా.ప. 

యర సెటి 
లు 

ధూ, యర సెట్టి 

వ్య క్రినామం (న). 

య (ర_ గృంనా,పూ; వి.చూ, యరము 

నేని, చూ. _సెటి గ్భ,నా.ప, 
టు 

యెద్దు 

జంతుసూచి (స. 

ఎటి+వఎదు.ఎరని శరీర వరంగల ఎద్దు. 
6 © భం య్ 

యలనేని 
వ్యకినామం (స. 

యల-_ గృ.నా.పూ; ?6ఎఅ : లేత, 

?4 వెల 6 వెల్ల = తెలుప, 

చూ, _నేని గృ,నా.ప, 

యలనానసి 

వ § క్తి నామం (సం. 

యల_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. యలనేని. 
కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ, సాని గృ.నా.ప. 

య ఎసెటె 

వ్య కి సామం (స. 

యల_ గృ.నా.పూ; వి.చూ యలనేని. 

చూ, _ సెట్టి గ్భ.నా.ప, 

యల ౦భట్ల 
వ్యకినాషం (తె.స్ఫ, 

యల్లం._ గృంనా.పూ; ఫ్రి.నా దేవతా 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ధం 

సూచి. చఎలమ,. వి,చూ. ఎల మరెడి' 
౧ గ a 

(దాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _భట్ల గృ,నా.ప. 

యల్ల రాజు 

వ్యకి నామం (స). 

యల్ల ౦. గృ.నా.పూ; వి.చూ, ఎల్ల మ 

రెడి. చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 
a 

యల్లాజో స్యుల 

వ్యకినామం (తె.స్ఫ), 

యల్లా_ గృ.నా.పూ; ఉ ఎల్లా ఎల, 

ఎలమ్మ, సొనిక దేవత. (బాహ్మణులలో 
య థి 

ఇంటిపేరు. చూ. _జోస్యుల గృనాంవ, 

యళరికారి 

వృ త్రిసూచి (శా, 

<అలంకారి. ఇది అలంకారి పదానికీ 

లేఖన దోషం కావచ్చని [పా.శాఃపు.464. 

“__ వేనాణ్తీదాను యళంకారియరిప్ప లియు 

ఆఅంకాడీరి_”” 972. డి. (ఇ. ట్. ఐ; 

నెం. 88; పు, f6; వం, 12). 

యస్పయ్ 

వృ త్తిసూచి (తె). 

చం. యసి.ఐ.(S1b Inspector ,. 

యూ 
యాగ రాజు 

వ్య క్తినామం (స). 

యాగ_ గృ,నా.పూ; యజ్ఞం, 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

భూ, _రాజు గ్భ,నాప, 
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యాత 

రూ.యాతం 

పౌరుషనామం (తె. 

బాటసారి, 

యాతం 

చూ. యాత 

పొరషనామం (తె. 

యూద నవ 

కులసూచి (తెసం). 

యాదనవంశ౦. యదువంశానికి చెందిన 

వారు. మువ్వా; చెన్ను. బొంతగర్త 
మొదలై నవి ఈ కులంలోని ఇంటి పేర్లు. 

యానాది 

కులసూచి (రాస). 

యానము (yanamy = పడవ; ఆది 

(adi) = means) రాబడి, సాధ్యం 

ఆని కొందరూ;a= private; nadhu = 

Lord (or) Protector —-— Who 

are not included in the ruling 

or Principal caste అని కొందరూ 

వ్యుత్పత్తి చేపారు. కానీ ఇవి సరైనవి 

కావనీ సంస్కృత పదమైన అనాది 

నుండి వచ్చిందని మరికొందరి అభి 

(పాయం. ఈగల, ఎలుగు చిలకల, 

బంకొయల, తుపాకుల మొదలై నవి 

ఈకులంలోని ఇంటిపేర్లు. 

యాసిగాడి 

రూ. యానెగౌడి (తె. 
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వ్యకినామం (తె. 

యాని_ గృ.నా.పూ; ?ఇత.యానై క 

ఏనుగు. క. ఆనె. 

చూ. _గొడి గ్భ,.నా,ప. 

యా నెగాడి 

చూ. యానిగౌడి 
వ్యక్కినామం (తె. 

యామ 

రూ. యానా, యామాల 

పొరుషనామం (స. 

శయామము : శరీరాన్నే సాధనంగా 

కల్లిన ఒక యోగాంగం, యమం. 

యావుసొసి 

వ్యక్తినామం (స). 
యామ_ గృ.నా.పూ; చసం. హెమ_ 

బంగారం. చూ. _సొని గృ.నా.ప, 

యామసెట్టి 

ప్యక్తినామం (సం. 

యామ గృ.నా.పూ; వి.చూ. యామ 

సాని. చూ. _ సెట్టి గృృ-నా,పం 

యావమా 

చూ. యామ 

పొరుషనామం (సృ. 

యయా మాల 

చూ యామ 

పొరుషనామం౦ (న. 
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అలల 
యినప? "ళ్ళ 

పొరుషనామం (స). 

యినుపకోడు బహు. కు ద్వి.వి. 

ఇనుము+కోడు. ఇనుము. సంచలో హాల్లో 

ఒకటి; _కోడు. చసం, ఖట్వా- బల్ల 

కోడు, పీటకోడు, మంచంకోడు. 

యిమిడాబతు ని 

వ్యక్తీనామం (న. 

యిమిడా_ గృ-నా,పూ; ? ఇమిడా 

చూ. _ది త్తుని గృ.నా.ప, 

యివి డిసెట్టి 

న్య కీనామం (స. 

యిమ్మడి_ గృ.నా.పూ; ఇఇమ్మడి. 

రెండవ. చూ. _ సెట్టి గృ్భ.నో,ప, 

యిరప చేని 

వ్యకీ నామం (స. 

యిరప.. గృ.నా. పూ; వ్య.నా, ౯“ వీరవ_ 

చూ. _నేని గృ-నా.ప, 

అల” 
యూాబూది 

చూ. విభూతి 

పౌతుషనానమం (స. 

అురాది సుటి 
లు 

న్యక్తినామం (న. 

యీరి- గృ.నా. పూ; వ్య.నా. ఇవీరి_ 

చూ, సిటి గృనా,ప, 
ఠు 

నృహనామ వివరణ పటిక 
భి 

యె 
యజ్ఞ 

రూ. యజ యజు 
జ జ 

పెౌరుషనామం (సు. 

?6 వెజ్జా. కసం, వైద్య-_ వె ద్యుడు. 

యర 

చూ. ఎజి 
ఠి 

వరసూచఛి (రా.శా.సఎ. 
ది 

దేవాంగులలో ఇంటి పేరు. 

“*_-యెర తిమ్మరాజ__” (టి.యం, 

పి, 1; పు.966; నెం. 647). 

యెత్ న 
త్నకు. 

చూ. యెల్లి నేని 

వ్యక్తినామం (న. 

యెల్లి నేని 

తూ యెలిన 
య 

వ్య క్తినామం (సృ. 

యెల్లి _ గృ్భ.నా.పూ; వ్యసన దేవతా 

సూచి, చఎలి, ఉఇఎల .. ఎల్లమ్మ, 
na) య య 

వి,చూ. ఎల్ల మ రెడ్డి. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

యె 
యీని"సెట్లి 

వ్యక్తీ నౌామరి (శె). 

యేని_ గృంనా.పూ; వి.చూ, యాని గడి. 

చూ. _సెటి గృృ,నా.ప. 
ట 
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ర 
రఘునాధ భ ట్ల 

వ్యక్తీ కీ నామం (తె. 43 

రఘునాధ_ గృ? .నా.పూ; పనా. దేవతా 

సూచి. సం. రఘునాధ. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -భట్ల గృ్భ.నా.ప. 

రఘుపతి 

వ్యకి నామం (సం). 

రఘు_ గృ.నా.పూ; వ్యంనాం 

కహ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _పతి గృంనాంప, 

రంగ 

న్యక్తినామం (తెం,. 

శపాండురంగనికి సంకేపరూపం. 

సం. రంగా-_ (శ్రీరంగనాధుడు, 

రంగ రాజు 

వృత్తిసూచి (తె. 

ఎరంగిరేజు, 

రంగాభొట్ల 

వ్యక్రినామం (స.)- 

రంగా. గృ.నా.పూ; ప్యంనా, రంగ+ఆ, 

వి.చూ.రంగ.[బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _భొట్ల గృంనా,ప, 

రంగావరుల 

న్య కి నామం (సృ. 

60) 
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రంగా_ గృ.నా, పూ; వ్య.సనా. వచో 

రంగ. వెలనాటి వెదిక (బాహ్మాణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _వయుల గృ.నా.వ. 

రంగి రెడ్డి 

వ్యక్ నామం (తె. ). 

రంగి. గృ.నా, పూ; రంగ+ఇ. వి.చూ, 

రంగ. చూ. రెడ్డి గ్భ.నా.ప 

రంగిసెెటి 
లి 

వ్యకినామం ( (సం. 

రంగి_ గృంనా.పూ; వరసా; రంగ”. 

వి.చూ, రంగ. చూ. సెబి పౌ 

ర౭గోని 

వ్యక్తి నామం (కె). 

రంగ + గోని. రంగ. నౌ; 

వ్య.నా, 
విదూ. 

Soy 

చూ. _గోని గృు.నాంపం 

రజకం 

సృత్తనూచి (సృ. 

సం. రజక_ చాకలివాని వృత్తి. 

రంజకం 

పొరుషనామం (శాం 

ఇంగిలీకము, రాగ దవ్య 

విశేషం.“__రంజకం (శ్రీరంగరాజ....” 

శా, 1484 (టి. టి. డి. ఇ. యస్. 111; 

పు. 868; నెం, 24). “__రంజకం 

కుస్ఫసాని....._” శా.1450 (టి. టి డి, 

ఇ, యస్. 1V; పు.?కీ; నెం, 18). 

రంజకం౦ ; 
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రణనుర్హ 

వీరుదనామం (శాం). 

?వ్యుత్చ త్తి అస్పష్టం. 

““__వేగీశ్వరునకు రనమద్దాణన్వయ 

కులతిలకు..-_ (ప్రాప్తంబయ్న రణ 

మద్దకాకణభ్రియదన_-” క్రీ.శ. 8085. 
(ఇ.టి.ఐ: పృ, 66; వం. శీ, 

రత్నం 

చూ. రత్నాల 

పౌరుషనామం (తె.). 

ఉరత్నము. 

చేసేవారు, 

రత్నాకర 

చూ. రత్నాకరం 

జలసూచి (సా. 

“వసుధ రత్నాకరంబను వంళ 

జలధి.” (శశిరే3 1_14). 

“రత్నాకర వంశపయః 

వార...” (శశిరే; ఆశ్వాగ.). 

రత్నాల వ్యాపారం 

పారా 

రత్నాకరం 

భూ. రత్నాకర 

జలసూచి (తెరాస, 

ఉసం. రత్నాకర... రత్నాలకు నిలయ 

మనవాడు రత్నాలకుగని, సము[దుడు, 

భటటాజులలో, రెడ్డ లో గృహనామంగా 

కన్సి స్తుంది. 

రత్నాల 

చూ, రత్నం 

గృహనామ వివరణ పట్టీక 

పొరుషనామ౦ (న. 

రత్నం బహు. కు ద. వి. 

రమణిసెట్టి 

వ్యక్తినామం (సు. 

ఉరమణి_ గృ.నా.పూ; శ్తీ,నా. 
బర్మాలోని ఒక రేవు 

పట్టణం. ఆ దేశంతో వాణిజ్యంసాగించే 

వ్యక్తి. చూ, - సెట్ట గృ.నా.స. 

శరమణా ; 

రంప 

చూ. రంపాల 

వృ త్రిపరికరసూచి (శాల, 

దే. రంపము. 

“రంప అనంతభట్లు.'(టి.యం, 

పి; పు. 1066; నెం.111). 

రంపాల 

రూ. రంస 

వృ త్రిపరికర సూచి (స). 

రంపం బహు. కు ద్వింవి, వృతి 

పరికరం. 

ఆర్వేల నియాగులలో ఇంటి పేరు. 

రసం 

పొరుషనామం (తె). 
రసము. పొదరసం, నీరు, 

అనురాగం. 

పసరు, 

రా 
రాగం 

పొరుషనానుం (స). 
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సంగీతళాస్త్ర పరిభాష 

రాగి 

లోహానూచి (రాసు. 

చనం. ర్త ఒకలోహాం, తామం. 

రాగి చెంబుల 

వ సుసూచి (కె). 

రాగిచెంబు బహు. కు ద్వి. వి. రాగితో 

తయారుచేసిన చెంబు. 

రాగల 

ధాన్యనూచి (తెరా. 

రాగులు కు ద్వి,వి, తమిదలు, చోళ్ళు. 

రాగ. ఎరుప్పరంగు. ఎరుపురంగులో 

వున్నాయి కనుకనే రాగులని పేరు. 

ఎరుకల మాదిగలలో ఇంటిపేరు. 

నృ.నా ; Eleusine Corcana. 

రాగోని 

వ్యక్తినామం (తె). 

రా_ గృంనా.పూ; వ్యనా. ఇరాచ, 

రాచ శబ్దానికి ఆంత్యవర్గం లోపించగా 

మిగిలిన రూపం. చూ. _గోని గృ్భ.నా.ప. 

రాఘవ 

వ్యక్రినామం (తెం. 

పు.నా; డేవతాసూచి. యనం. రాఘన_ 

రఘురాముడు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

రాఘనభట్ల 
న్యక్తినామం (స). 
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రాఘవ-_ గృ.నా.పూ; పురుష దేవతా 

సూచి. వి.చూ. రాఘవ, 

ఆరామ |డ్రావిడులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -భట్ల గృ.నా.ప 

రాచ 

పౌరుషనామ౦ (తెల, 
చరాచ, రాజసంబంధ మైన, రాచవాడు. 

చనం. రాజన్; రాజు, 

కమ్మవారిలో ఇంటీ పేరు, 

రాచచేని 

న్యక్తినామం (స. 

రాచ_ గృ.నా.పూ; రాజుకు చెందిన 

వి.చూ. రాచ. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _నేని గృ్భ.నా.ప, 

రాచమల్ల 

చూ. రాచమల్లు 

వ్యకినామం (తె. 

రాచమలు 
ముట్. 

రూ. ఠరాచనుల 
ag] 

వ్యక్తినామం (రాసు. 

రాచ_ గృ.నా.పూ; రాజనంబంధ మైన. 

విచూ. రాచ. కడవ మండలంలో 

రెడ్డ లోనూ సర్కారుజిల్లాల్లో ఆర్వేల 

నియోగులలోను ఇంటిపేరుగా ఉంది. 

చూ. _మల్లు గృంనా,ప, 
య 

రాచంకెడ్డి 

వ్యక్షినామం (స, 
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రాచం_ గృ.నా.పూ; ప్రీ,నా, రాచ 
అమ. వి.దూ. రాచ. 

చూ, -రెడ్డి గృంనాంస, 

రాచంసెట 

వ్యకినామ౦ (స. 

రాచం= గృ.నా.పూ; వి.చూ. రొచ. 

చూ, - సెట్టి గృం-నొ.పం 

రావాబత్తుని 

వ్యకినామం (న. 

రాచా_ గృ్భ.నాపూ; పునా, 

చ రాచ+అ, వి.చూ. రాచ. 

చూ, _బత్తు ని గ్భనా.ప, 

రాజు, 

రాచిరాజు 

_వ్యక్తినామం (నృ. 
రాచి_ గృ.నా.పూ; రాచఇ, వి.చూ, 

రాచ. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -రాజు గృ.నా.ప, 

'రాజపురోహీతు 
వృత్తిసూచి (తె). 

రాజ... విచూ. రాచ; _పురోహితు 

చసం. పురోహిత- పురోహితుడు. 

శుభాశుభ వె దిక కర్మలను చేయిస్తూ 

మేలు, కీడులను తెలిపే ,ఆచార్యుడు. 

రాజా 

వ్యకి నామం (తె). 

చసం. రాజ. వి,చూ, రాచ, 

రాజా సెట్టి 

ప్యక్తినామం (తన). 

గృహానామ వివరణ పటిక 
వ 

రాజా_ గృం.నాపూూ; పునా. వి,చూ, 

రొబొ, చూ. = నిటి గృంనా,ప, 
ట 

రాజా 

రూ. రాజుల 

?పొరుషనామ౦?కులసూ చి (రాస), 

రాచవాడు, క్ష(త్రియుడు, పుడమిజేడు, 

రొజు వై కృతమని ఆ౦,వా;ః సంస్కృత 

శబ్దమని శ.ర; కొన్నికులాలలో వ్యక్తి 
నామాల చినర పట్టపు సేరుగా వాడు 

తున్నారు (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

తమ్ము కౌప్పు వెలమ కులాలనుండి 

వచ్చారని మద్రాసు సెన్సస్రిపోర్లు 1901 
పేర్కొంది. కొండ దొరలను కూడ 

రాజులంటారు. గోదావరి డెల్టాలో బసవ 

రాజులు అనేక కుటుంబాల వారున్నారు. 

వీరి పూర్వీకులు పొరపాటున బసవేశ్వ 

రుజ్ చంపారట, అందుకు ప్రతిఫలంగా 
చేసుకోబోయే ముందు 

ఒక ఆవుకు ఎద్దుకు వివాహం చేసి 

తరువాత వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకునేవారని 
Mr.Chains రాశారు. కడపజిల్లాలోను, 

విశాఖ జిల్లాలోను రాజుకులస్థులున్నారు. 

వారు వివాహాం 

"రాజుల 

చూ. రాజు 

? 6దకులసూచి (రా.). 

రాజు బహు. కు ద్వి.వి. కాపులలో, 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

రాట్నాల 

వృతి పరికరసూచి (న). 
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రాట్నం బహు, కు ద్వి.వి. 

రాట్నము. సం. రహట_ సూలు 

వడికే యంత్రం. 

బలిజ కులంలో ఇంటి పేరు. 

రాణీ 
పౌరుషనామం (స. 

చరాణి చసం. రాజ్జి_ పట్టపు దేవి. 

సేరూరు ద్రావిడులలో ఇంటిపేరు. 

రాతి 

శిలాసూచి (న). 

రాయికి జొస ; శిల. 

రామదాసు 

వ్య కినామం (శాస. 

రామ_ గృ.నాపూ; పనా. దేవతా 

సూచి. చరాను_ రాముడు. కంచెర్ల 

గోపన్నకు రామదాసనే మరో పేరుంది. 

రామునకు దాసుడు రామదాసు, 

బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

““రామదాసు తిమ్మరుసు...” (టి.యం. 
పి.1; పు.6341; నెం. 648). 

చూ. _దాసు గృ.నా,ప. 

రామన పెగ్గ డ్ 

వ్య క్రినామం (శాం. 

రామన-_ గృ.నా.పూ, ప్పృ,నా. చరామ+ 

అన, రామ. వి.చూ. రామదాసు, 

_ఆన._. చూ. _ఆన్న గృంనా.ప. 

““౨పిటలూరి కొణపరడి, రామన 
చు a a 

పెగ్గడ మేడియయు_..”” 742.79 ఎండీ, 
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(ఇటి.ఐ్య పృ.88; నెం.5శీ; పం.6). 

రామనబోయిన 

వ్యక్తినామం (తస. 

రామన._ గృంనా,పూ; పు.నా. వి.చూ* 

రామన పెగడ, 

చూ. _బోయిన గృ.నా. ప. 

రానునమోాని 

వ్యకినామం (కె). 

రామన+బోయని. రామన- గృ.నా. పూ; 
వ్యంనా. వి-చూ. రామనపెగ్గడ. 

చూ. _మోని గృ.నా.స, 

రామనాధం 

న్య క్రి నామం (న. 

వ్య.నా దేవతాసూచి. చసం. 

రామ నాధ. 

రామరాజు 

వ్యక్తినామం (శ. సా. 

రామ. గృంనా.పూ; వ్య.నా. ఏ,చూం 

రామదాసు. [బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

“__రామరాజు తిరుమలయ్య...” శా. 

1404(టి.యం.పి.11; పు.909; నెం.8). 
“__రామరాజా తిరుమల రాజయ్య 

డేవరాజులుంగారు...” యస్.ఐ.ఐ. VI; 

పు. 218; పం. 17; నెం, 608). 

“రామరాజు కొండ దేవ మహారాజు...” 

శా 1476 (టి. యం. పి. ఓ పు, 24 

నెం. 147). 

“రామరాజు కో నేటయ్య._-_”” 
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(యస్.ఐ.ఐ.1V; పృ. 74; నెం, 280). 

“__రామరాజు మేడాజాంగారు..” 

(తెలం.శా.1; పు,177; పం.2_8). 

““థ్రీరామరాజు తిమ్మరాజు పిన 

కోండ.” (సాంబో. 142). 

ఇది_..రామరాజు రంగస్పరాజ (పణీ 

తంచై న__”(సాంబో.ఆళ్వా-గ,పు. 81). 

చూ, _రొజు గృ.నా,ప, 

“రావుసాని 

వ్యకినామం (తెస 1. 

రామ_ గృ.నా.పూ; వ్య,నా, దేవతా 

సూచి. వి.చూ. రామదాసు. కమ్మవారిలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _సాని గ్భ.నా.ప, 

రామసెటి 
ట్ 

న్యక్తినామం (సం. 

రామ_ గృ.నా,పూ; వ్యనా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. రామదాసు. 

చూ. _సెటి గృ.నా.ప. 
ఖా 

రామ్మాపగడ 

రూ, రామా పెగ్గడ 

వ్యక్తినామం (స. 

రామా_ గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి, 

రామ అ. రామ- వి.చూ రామదాసు 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. 
చూ. [పగడ గృ,నా.వ, 

రామా(_పెగ్గడ 

చూ, రామా(పగడ 

వ్యక్తినామం (సా. 

గృహనామ వివరణ సటిక 
టు 

“రామా సెగ్గడ గంగరాజునకు వి, భాజ 

ద్యశఃస్ఫూ ర్తి _._”” (01.242; (ప్రబంధ, 

ప్ప, 48). 

రామాభట్లు 

వ్యక్తినామం (శా.). 

రామా. గృునా.పూ: దేవతాసూచి, 
వ్య,నా. వి.చూ. రామదాసు. 

““రామాళట్లు నరసింహ జోస్యులు__” 
శా 1674 (టి.యం,.పి 1; పృ. 657; 

నెం. 887). చూ. భట్టు గృ.నా.వ, 

రామాయణం 

పౌరుషనామం (శాస, 

రామాయణ  పఠనంలో దిట్టతనం 

కలవారు. “రామాయణం మాధ 

వయ్య...” శా.14561; (టి.యంపి 1; 

పృ. 660; నెం, 916). 

శఠామావర్వుల 

వ్యకినామం (న. 
రామా. గృ.నా.పూ; వ్యనా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. రామదాసు. వెలనాటి 

వైదిక (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _వరుల గృ.నా.ప. 

రామిడి 

చూ. రామినేని 

వ్యకి నామం (తె. 

రామినీడు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

రామిసీడు 

చూ, రామినేని 
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కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

స్య క్తినామం 

రామినేని 
రూ. రామిడి, రామిసీడు. 

వ్యక్తినామం (రా.న.). 

రామి గృ.నా.పూ; వ్యినా. దేవతా 

సూచి. రామ._ఇ. రామ_ వి. చూ. 

రామదాసు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

రామిపెట్టి 

వ్యక్తినామం (స. 

రామి- గృ.నా,.పూ; వ్య.నా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. రామదాసు. 

చూ. - సెట్టి గృం-నా.ప, 

రాంభట్ల 

రూ. రాంభొట్ల 

వ్యకినామం (న). 

రాం. గృ.నా.పూ; పనా, దేవతా 

సూచి. చరామ_. విచూ. రామదాసు, 

"పేరూరు (ద్రావిడులలో ఇంటి పేరు, 

చూ, భట్టి గృ.నా.ప, 

'రాంభొట్ల 

చూ, రాంభట్ల 

వ్యక్తినొామం (సం). 

రాం సెట్టి 

స్య క్తి నామం (స). 

రాం గృంనా,పూ; ప్ప.నాా చరామ, 
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వి.చూ. రామదాసు. 

చూ, = సెట్ట గృ.నా.వ. 

రాయక వి 

బిరుదనామం (నా). 

కవిత్వసూచి. శరాయ రాజ. రాజ 

కవి.““__ అతుల పొఢిమ మీణు రాయకవి 
యయ్య,లాజు__” (రామాభ్యు-1_18). 

“__శతక నిర్మాణ కర్మఠ రాయకవి 

తిప్పనార్యపాలకులును.__” 

(రెట్ల. 1.16, 

రాయంచ 

పక్షీసూఛి (తెఎ. 

రాచ .!_ అంచ చసం. 

మేటిహంస, 

రాయన 

చూ. రాయనేని 

వ్యక్తినామం (సృ. 

రాజహంస ; 

రాయనమం తి 

వ్యకినామం (శాం 

రాయన_ గృ.నా.పూ; వ్య-నా, వి.చూ. 

రాయనేని. ““__రాయనమం తి భాస్క 

రయ్య__” శా. 1024 (ద.యం,పి.1; 

పు. 620; నెం. 512). 

చూ. _మంతి గృ.నా.ప. 

రాయని పగడ 

వ్యకినామం (తె.సం). 

రాయని. గృ.నా.పూ; పు.నా. రాయడు+ 

ఇ. వి చూ. రాయనేని. నందవరీక 
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తాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, [పగడ గ్భ.నా.ప. 

దాయసనేసి 

రూ. రాయన 

వ్య క్తినామం (స). 

రాయ. గృ్భ.నా.పూ; చరాయడు ; 

రాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా,ప. 

రాయభారం 

వృ త్రిసూచి (స). 

సం. రాజభార : దౌత్యం. 

ఆ'ర్వేల నియోగులలో గృహనామం. 

రాయ రి 

వృ త్తినూచి (సం). 

ఉరాయబారి. రాయబారం చేసేవాడు, 

దూత, మాధ్వులలో గృహనామం. 

రాయల 

పొరుషనామం (స, 

ఇరాయడు. చసం. రాజ. 

రాచ, కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

రాయస 

చూ. రాయసము 

నృ త్తిసూచి (శాస). 

“__రాయస అయ్య పరసయ్య-_” 

శా 1447 ( టి. యం. పీ. 1 పు, 21; 

నెం. 181). 

రాయసం 

చూ, రాయసము 

వి.చూ, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

పృ తిసూచి (శాస్ర. 

““--=నాదెండ్త కరణం రాయసం 

అకప్ప-_._”' శా.1047 (యస్. ఐ.ఐ1V; 

పు.214; పం.18). 

“__రాయసం  కొణ్లమరుసయ్యం 
గారు...” శా. 1047 (తెలం. శా. 1; 

పృ. 156; పం. 19). 

“ఒ-కృష్ణరాయ మహారాయల రాయ 

సం శ్ర్రీపతి__” (టి.టి.డి.ఇ,యస్ 11; 

పు. 197; నెం. 965). 

“రాయసం వెంకటా ది... i 

8_7.15051ఎ.డి- (టి. టిడి. ఇ.యస్,V, 

పృ. 430; నెం. 160). 

(బాహ్మణులలోఇంటి పేరు. 

రాయసము 

రూ. రాయస, రాయసం 

వృ త్రినూచి (స). 

(వాయసం. లేఖకోద్యోగం. 

రాయిడి 

దూ. రాయిన 

న్యక్తినామం (స. 

రాయిన 

ఠూ. రాయిడీ 

<రాయినేని 

వ్యకి నామం (రాన. 

కన్మువారిలో ఇంటి పేరు, 

రొలి... గృ.నొ.పూ; 6రొయ, విచూ 

రాయనేని. చూ. న గృంనాంస, 



'తెలుగువారి ఇంటి పర్లు 

రాళ్ళ 

శిలాసూచి (రా). 

రాయ బహు, కవ్వై.పవి. వి. 

రాయి. బలిజలలో ృహానామం. ఒలిట 

లలో ఒక శాఖనీ, రాళ్ళకు పొలిష్ఎ 

వ్యాపారం చేసేవారని సి.టియస్. బ. 

పేరొంది. 

ర. 

రావి 

రూ, రావిచెట్టు 

వృక్షసూచి (తె.సన.). 

నృ,.నా. Ficus religiosa. 

త, అరచు; వముఅరయాల్, అరచు; 

క. అరసె, ఆరిస్క అరి అర 

తె. రావి, రాగి. డి.ఇండి. 168. తలగ, 

కాపు, (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

వాసస్టలసూచి (స. 

రావి_ “వృక్షసూచి. 

నీహసం కలవారు, 

రావిచెట్టుకింద 

'రాపిచెబు 
లి 

చూ, రావి 

నృక్ష్షసూచి (తెరాస. 

శావిచేని 

వ్యకినానుం (రా). 

రావి. గృ.నా,పూ; 

నాయని, 

61) 

వ్భ.నా, 6 లేవి 

చూ. నేని గ్భ.నా.వ 

రావు 
రూ. రావుల, రాబలు 

బిరుదనామం (తె.శా,స. సొ). 

చనం.రాజ. తమ్మువారిలో ఇంటిపేరు, 
44 
ఆబో వ్యు పిన్నస్న భూనాల._" 

శా. 1897 (ఇ. 2. ILS. 185; 

నం, 67). “_విటుధజన ఒాదయ 

శతపతుండను రాపువంశ విస్తార 

ba (ఆం ధక. 1-6). 

గ్ర ఏతావిచి త్ర రొపుకులనుధాశ క భి.” 

రానవ్రుబికును 

విరుదనామ ౦ (సిం 

విచూ. రాష. 

రావుల 

చూ రాము 

వీరుదనాపుం (తె. 

రావ బహు. కు ద్వి. వి. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పరు. 

?6రావులొ ; ఒరిస్పాలోని దేవాలయ 

సేపకులు. వా్హ్మ వేవాలయాలలోను 

ణుల పెళ్ళిళ్ళ లోనూ వాద్యం 

తారు. పూలమ్ముతూ డబీవించేవారని 
సి.టి.యస్.ఐ. 

రావుల వారె 

పొరుషనామం (ఆ. 
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రావుల_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. రావుల. 

చూ, _వారి గృ్భ.నా.ప. 

రావులు 

చూ. రావు 

బిరుదనానుం (శా). 

“రావులు వెంకటాద్రిగారు__”" 

శా.1667 (టి.యం.పి. 11; పు. 1118; 

బెం. 507). 

రాళీచేని 

న్యక్తినామం (రా. 

రాశి_ గృంనాపూ; శరాచి_ చరాచ... 

విచూ. రాచ. చూ, _నేని గృ.నా.స, 

'రాసమల్ల 

వ్య కీ నామం (తె. 

రాస. గృంనా.పూ; ?ఇరాచ. వి.చూ 

రాచ, చూ, -మల్ల గృ. నా.ప. 

రాసినవాళ్ళు 

పౌరుషనామం (రా). 

? రాసినేనివాళ్ళు. రాసి. గృ.నా.పూ; 

వె. ఉసం. రాశి ; కుప్ప; _న_ చూ, 

గృంనా,పం చూ. _వాబ్ళు గృ.నా.ప. 

రం 
రు త్తల 

పొరుషనామం (సృ. 

రుత్త బిహు. కు ద్వి.వి; నాశం. 

చేశ్యమని శర; వెక్ళృత పదమని 

ఆం.వా. చసం. రిక 

గృహనామ వివరణ పటిక 
ట 

రుద్రగోని 

వ్యకి నామం (తె). 

రుద_ గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి. 

ఇసం. రుద : శివుడు. 

చూ. -గోని గృ,నా,ప. 

రుదభొెట్ల 

రూ, రుద్రాభట్ల 

వ్యకినామం (న. 

రుద_ గృ.నా.పూ; దేవకాసూచి, 

వి. చూ. రుదగోని. 
చూ, -భొట్ల గృ.నా.ప. 

రుద రాజు 

వ్యక్రినామం (తె). 

రుద గృ.నాపూ; దేవతాసూచి. 

వి.చూ. రుదగోని. ఆర్వేల నియోగు 

లలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా,ప, 

రు(దాతుల 

పొరుషనామం (రాస). 

రుదాక బహు. కుద్వి.వి. మెడలో 

ధరించే పవిత్రమైన వస్తువు. కర్నసాలీ 
లలో ఇంటిపేరు. రుద్రాక్షలకు మెరుగు 

సెట్టి శివ బ్రాహ్మలు మెడలో ధరిసారు. 

‘“‘“They are supposed to be 

the of ecstacy which 

Siva (Rudra) once shed, and 

are consequently sacred to him” 

tears 

సి. ఐ. యస్. ఐ. ఏకముఖ, షణ్ముఖ 

రుదాశ్షలు చాలా అరుదు. 
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రు[దా భట్ల 

చూ. రు|ద్రభొట్ల 
య 

వ్య క్తినామం (తె.స.). 

ఉర్ముద+అ. వెలనాటి వైదిక (బ్రాహ్మ 
జలలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _భట గృ.నా.ప, 
(ag) 

రు; దావరుల 

ప్యక్తినామం (తె. 

రుద్రా. గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి. 

వి. చూ. రుద్రగోని. (బ్రాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. చూ. _వయుల గ్భ.నౌ.ప, 

ర 
రెడి 

డ్ 
కులసూచి (తెరాస), 

మియా రెడ్డి గృ.నా.ప. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

రెడ్లిబత్తుల 

వ్యకి నామం (సు). 

రెడ్డి_ గృ్భ.నా.పూ; పృరుషనామాను 

బంధం. వి.చూ. -రెడ్డి గృంనా.పం 

కులసూచి. చూ. బత్తుల గృ.నా.ప. 

రెడిమల్లు 

వ్య క్రినామం (సం). 

రెడ్డి. గృ.నా,పూ; కులసూచి. వి.చూ, 
రెడ్డి గృ.నా-ప. 

చూ. _మల్లు గృ.నా.ప. 

"రెడ్డిముక్కు-ల 

సొరుషనామం (స, 
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రెడ్డి ముక్కు బహు. కు. ద్వి-వి. 

శెడ్డిరాయ 

బిరుదనామం౦ (స. R 

రెడ్డి గృ.నా.పూ; కులసూచి, పు.నా.ప, 

దిచూ _ రెడి గ్భనా.ప, 
a 

చూ. _రాయ గ్భ.నా.ప, 

"రెడ్డైవారి 

ఫొౌరుషనామం (రా.). 

రెడ్డి గృ.నా,పూ; కులసూచి, పు,నా.ప; 

ని.చూ. _రెడి గృంనా.ప, 
a 

చూ, _వారి గృ,నా.ప. 

బ్బా పగడ 
క్ 

వ్యక్తినామం (స. 

రెబ్బా_ గృ.నా.పూ; చరెబ్బ, ఉస 

శాఖ. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. 
చూ. పగడ గృ.నొ.ప. 

రే 
శేకల 

పొరుషనామం (శె). 
రేక_. బహు. కుద్విని; తాటాకు 

మటతో కటిన దొప్ప- ? రేఖల. 
రు ణి 

చేకాది 

వృ త్రిసూచి (శా. 

Occurs as an attribute of a 

boya a village officer. ఇ.టి.ఐ. 

*“__రేకాదిబోయరేవళమ్మ ౯__” 668 
69 ఎ.డి. (ఇ.టి.ఐ; షృ.176: 39,126): 
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రేఖల 

హౌరుషనామం (న్స. 

రేఖ బహు. కు ద్వి.వి. దగ్గరదగ్గరగా 
వున్నచెట్లు మొదలై నవాని వరుస; గీత, 

రేగి 

రూ. రేగుల 

వృక్షసూచి (రాస, 

నృ. నా; Ziziphus mauritiana, 

సల 

చూ. రేగి 

వృక్షసూచి (తెరా). 

రేగి బహు. కు, ద్వి. వి, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

య 
రకర 

పౌరుషనామం (తె. 

దషరొక్కుము ; చేతివెల్క ధనం, 

నగదు. కోమట్లలో ఇంటి పేరు. 

రొెకుబ 
లు 
ఆహారపదార సూచి (తె.స,). 

య 

రొ బహు. క దివి. భక్ష్యవి శేషం. 

బోయలలో ఇంటిపేరు. 

రొంటిచేసి 

న్యక్తినామ౦ం (స. 

రొంటి. గృంనా.పూ.? 

చూ. _నేని గృఃనాంప. 

రొండీ 

అవయవ సూచి (కె). 

గృహనామ. వివరణ పటిక 
రు 

నడుముయొక్క. పార్మ్వభాగం, తుంటి, 

my 
ఆ 

రాతు 

పొరుషనామం (రాస). 

చ|పొ.రాయడ త్ర...,రావు త్ర,రాహు త్ర, 

శసం. రాజప్ప త్ర_ గుర్రం ఎక్కేవాడు, 

అ 
అకు౦ నాసి 

చూ. లక్కమనాని 

వ్యకి నామం (తె.స్ఫ. 

లకుం సెట్టి 

చూ, లక్క-మ సెట్టి 

వ్యక్తినామం (స, 

లక్క-పనాయని 

వ్య క్తినామం (శా, 

లక్కప-- గృ.నా.పూ; వ్య నా. 

లక్క+అఆప. వి.చూ. లక్కరాజు. 

“లక్క-పనాయని మాచిరాజు” 

(యనస్.ఐ.ఐ. V1; ప్ప.228; నెం.705. 

లక్క-ముసాని 

వ్య కినామం (స). 

లక్కమ._ గృ.నా.పూ; వ్య. నా. 

దేవతాసూచి. లక్క+అమ, వి. చూ. 

లక్కరాజు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, __సొని గృ.నా.ప. 

లక్క-మ సెట్టి 

రూ. లకుం నిటి, లక్కఅ సెటి 
కి ము థు న (2) 

వ్యక్తినా 0 (కన) 
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అకు-మ. గృ-నా,పూ; వ్య, నొ; 

చేవతాసూచి. లక్క +అను. వి. చూ. 

లక్కరాజు. 

చూ. _ సెట్టి గృ.నా.ప, 

లక్క-౦ సెట్లి 

చూ లక్క-మ సెట్టి 

వ్యకి నామం (తె.స.) 

లక్క_ రాజు 

eC) 
అక గృ-నా.పూ; వ్య.నా; దేవతా 

సూచి. ఇలక్షి. చపా. అకీ 

సం. లకీ. “ 

చూ. రాజూ గృనా.ప, 

లకి,-లఆ 

చూ. లెక్కల 

పొరుషనామం (రాస, 

లక్క. బహు. కు ద్వి-వి. 

కొపులలో ఇంటిపేరు. 

లక్క-సాని 

చూ. లక్కమసాని 

వ్యకి నామం (శ్రా 

““__లక్క-సాని అమ్మన్.” శా.1891 

(ఇంటి.ఐ. £1; పు, 7; నెం.4ల్సి. 

లకౌ- 
పౌళుషనామం (స ): 

షలక్క చసం. లొక్షె_ 

లకొా- వరుల 

వ్యక్రినామం (స. 
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లక్కా. గృంనా.పూ; లక్క + అ. 

లక్క. వి.దూ. లక్కరాజు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _వయుల గృ. నా.పం 

లంక 

రూ. లంకా 

జలసూచి (శాసనాల, 

సీటిమధ్యలో ఉన్న దిబ్బ, ద్వీపం, 

అంతరీపం. నదులపాయల మధ్య దిబ్బ 

వేసిన నేల. సానూన్యంగా ఒండునేల. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

“__లంక మంత్రమూ ర్తిగారు__” 
శా.1180 (టి.యం,పీ.11; పు. 816; 

నెం. 5666). ““_-పిల్చేను లంక పోతన్న 

యనుచు__” (పల్నా; పు, 60; పం:2605). 

లంక నాసి 

వ్యకి నామం (రా.). 

అంక_ గృ్భ.నా.పూ; షలెంక. ఏ.దూ, 

లంకి రెడ్డి. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నొని గృ.నా.ప, 

లంకె 

చూ, లంక 

జలసూచి , రా.స.). 

కమ్మవారిలోనూ, 

ఇంటిపేరు. 

కొప్పులలోనూ 

లంకి రెడ్డి 

వ్యకి నామం (సం) 

లంకి_ గృంనా.పూ; చలెంక: భక్తుడు, 

సేవకుడు. చూ. రెడ్డి గృ.నా.ప, 
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లం కీసెటి 
ఉం 

వ్యక్తీనామం (తెస్ర). 

లంకి. గృ-నా,పూ; వదూ లంకి రెడ్డి, 

చూ. __సిటిీ గ్భ.నా,ప, 
అ 

లంబాడి 

జాతిసూచి (తె). 

లంబాడి జాతి, వీరిని లంబాని,బం జారి, 

దోయ్పార్కి (బింజారి. సుగాలి లేక 
సుకాలి ఆని పిలసారు. సుగాలి అనేది 

సుఫారి (వక్క)కు ఆస[భంథ రూపం. 

పీరు పెద్దవి తృన వ్యాపారం చేశారు 

గనుక ఈ పేరు వచ్చింది. బంజారి అనే 

పదం పా. వాణిజ్ఞారో వసం. 

వాణిజ్యకారక_నుండి వచ్చింది. లంబాని 

పదం ఎలావచ్చిందో తెలియదు. 

సంస్కృత లవణ శబ్రంనుండి లంబాడి 

వచ్చిందని, వీరు ఉప్పుమోసే వారని 

చెప్పారు. లంబాడీలు తాము వాలి, 

సుగ్రీవుల వంశంవారని చెప్పుకుంటారు. 

సిటి.యస్.ఐ. 1.207. 

లహారి 

జలసూచి (స, నం 

పెద్దఅల, 

లా 
లాల 

్హమౌరుషనామం (శె.స్ఫ, 

ఇలాలము. ఉల్లారు కీందజాలరు, 

గృహానామ ఏవరణ పటిక 
అ 

లావు 
పొౌరుస్తనామం (తస), 

బలం, ఆధిక్యం, సొమర్శ్యం, సూలం, 
(థి డు 

హెచ్చు. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ర్త 
లికి 

వృ త్తిసరికరనూచి (తె.). 

న స్తుసూచి. చిన్నకొడవలి. 

లింగబోయిన 

వ్యకినామం (తె). 

లింగన_ గృ,నా.పూ; వ్య.నా. లింగ+ 

అన. లింగ. విచూ, లింగమనేని; 

_-అన_ చూ, _అన్న గృ్భ.నా.ప, 

చూ. _బోయిన గృ.నా.ప. 

లింగనవముఖ 

వ్య క్తినామం (సా 

లింగన_ గృ.నా.పూ; పు.నా. లింగ+ 
అన. వి.చూ. లింగమనేని. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

“__కలాపఖనివెంగ లింగనమ భేం(దు 
నాగ__” (సత్య భా; పీ. 

చూ. _మభి గృ,నా.ప, 

లింగం 

రూ. లింగాల 

పౌరుషనామం (తె, రా). 

దేవతానూచి. చలింగము ; 

పట్టంమీదున్న శివునిరూపం. 

కన్మువారిలో, హరిజనులలో ఇంటి పేరు. 

పాన 
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లింగమనేని 

న్య క్రినామం (తె.శా.స.). 

లింగమ_ గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి. 
ఇలింగము. (సం. గ౧౦గం, వి.చూ. 

లింగం. పంచ వింశతి తత్వాలయందు 

ఆదియెన (పకృతి (శివస్వరూపం). 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు, 

“__ లింగమనేని మాడానేండు__” 

(యస్.ఐ.ఐ.VL1; ప్పు.228; నెం./00ఎ) 

చూ, _నేని గృంనా.ప, 

లింగములు 

వ్యక్తినామం (స). 

లింగ_ గృ.నా.పూ; విచూ. లింగము 

నేని. చూ. _మల్లు గృ.నా.ప. 

లింగాబత్తుల 

వ్యకినామం (న. 

భీం గా... గృ,నా.పూ; లింగ+అ. లింగ... 

వి.చూ, లింగమనేని. 

చూ. బి తుల గృ.నా.ప, 

లింగాల 

చూ. లింగం 

పౌరుషనామం (తె.స్ఫ. 

లింగం బహు. కు ద్వి.వి. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

లింగిచెట్టి 

చూ, లింగి సెట్టి 

న్య క్రినామం (తె. 

£0O{ 

లింగినేసి 

న్యకినామం (సృ. 

లింగి_ గృ.నా.పూ; వ్య,నా చలింగయ. 

వి.చూ. లింగమనేని. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _నేని గృ్భ.నా.ప. 

లింగ్ సెట్లి 

రూ. లింగిచెట్టి 

వ్యక్తి నామం (తె.స్ఫ). 

లింగి_. గృ.నా.పూ; వ్య.నా; లింగ. 

ఇ. లింగ_ వి.చూ. లింగమనేని. 

చూ. - సెట్టి గృనా.ప. 

లింగోజి 

వ్యకినామం (తె). 

లింగ గృనా.పూ; వ్య.నా, వి.చూ. 

లింగమనేని, చూ. _ఓజి గృ.నా.ప, 

ల 
లెక్క-ల 

రూ. లక్కు-ల, లెక్క ల్లి 

పొరుషనామం (శాస )* 

లెక్క బహు. కు ద్వి.వి. షసనం, 

లక్ష్యు_ సంఖ్యః అంకె, కమ్మవారిలో, 

కోమట్లలో ఇంటి పేరు. 

?6సం. లక్ష్యం, లక్షంచేయడం. 

“ లెక్కల కొమ్మి సెట్టి” (యన్.ఐ. 

ఐ. 1V; వ 209; 33.686, పం. ల), 

లెక్క-ల్ల 

చూ, లెక్కల 
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పొరుషనామం (శా. 

‘‘Occurs as the family name 

of a merchant. This from is 

still preserved in colloq. Tel. 

but the class form should be 

lekkala. మొత్తంమీద, కరూడగా ”. 

ఇ.టి.ఐ, 

“ఆదిత్య వారమునణ్ఞు లెక్క ల్లి 

కొమ్మి సెట్టి కుంతురు.” కీ.శ. 1074 

(ఇంటి. 1 పృ.125; నెం, 182). 

"లెంక 

పౌరుషనామం (సాం. 

“సేవకుడు. 

“__లెంకకాముండును లెంక మాచండు, 

లెంకలింగాయయు లెంక వేముండు, 

లెంకన ఫీముండు లెంకమూదాసి -_” 

(పల్నా: పు.86; పం.68). 

“_._స్టితిక రయన గజనియెను లెంక 

మంచన పండితయ్య”.(పండి, పున. 

లే 
"లేనమూాల 

తెగసూచి (తె. 

లేక_ గృ.నాషపూ;, ఉరూ. లెంక; 

మాల ; చండాలుడు, 

?చలేకిమాల ; లేకి_ రాలిన గింజలు, 

పరిగెరాలిన గింజలు ఏరుకొని బతికే 

వాడని అర్థం కావచ్చు. 

'లేఖరి 

వృ త్తిసూచి (సాం. 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

లేఖక వృత్తి వాడు. ఇ€సం. లేఖాకార_ 

“_వాసినవరుండు లేఖరి వెంకట 

రంగయ్యి__” ( 1౦1. 142; ప్ప 22 ర్స. 

“__లేఖరి వెంకట రంగయ్య చేతి 
(వాలు -_” \Tel Ma; పు. 280). 

బేటి 

చూ. లేడి 

జంతునూచి (స). 

చేడి 

రూ, లేటి, లేళ్ళ. 

జంతుసూచి (నృ. 

త.ఇరవై; క,ఇర శె ఇరలె; తు.ఇర శె; 

తె,ఇల్టీ, లేటి, లేడి; మాల్లో, ఇలరు. 

డి.ఇ.డి. 408. 

లేళ్ళ 

జంతునూచి (సం i 

లేడి బహు, కు ద్వి.వి. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

లె 

గం 

పొౌరుషనామం (సు. 

దున్నిన నేలను మిట 
[క 

సలాలు లేకుండా సరేబల. 
a) on) ne) 

గషలొల్ల 

(వాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

లోకం 

సృధ్విసూచి (స | 



తెలుగువారి ఇంటి పెర్లు 

ఉలోకము ; చరాచర జగత్తు. కరణ 
కమ్మ వ్యాపారాలలో ఇంటిపేరు. 

లోకి రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (తె. 

లోకి_ గృం-నా.పూ, లోక+ఇ, 

సం. లోక_ లోకం. 

చూ. -రెడ్డే గృం-నా.ప, 

లోగిసెటి 
టు 

వ్యక్తి నామం (స). 

లోగి. గృ.నా.పూ; రూ. లోకి, 

లోక+ఇ, వి.చూ. లోకీ రెడ్డి. 

చూ. సెట్టి _గృ.నాంస, 

వ 
నక్క-ల 

వృక్షసూచి (తెరా). 

పర్యా. చూ, పోక (ల) 

వక్క. బహం. కు దివి. 

సం. వీల్క_ _ ఉడక బెట్టిన పోక చెక్క. 

వృ.నా, Areca Catchu 

రాయలసీమలో ముస్తి ౦ల ఇంటి పేరు, 

తెలంగాణాలో కాపులలో ఉంది. నక్కల 

బేరంనల్ల ఈపేరు వచ్చిఉండనచ్చు. 

వంక గారి 

మార్గ సూచి (స). 

శసం. వ(కద్వార_ కోటవాకిలి 

ముందటి వంకరదారి. 

వ౦ శా 

జలసూచి (నృ. 

62] 
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?్చ<వంక. నది. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 
*4 సం. వ, క_ వంకర, 

వంకాయల 

వృక్షసూచి (రా.స్న. 

అం.నా : Brinjal. 

సృ.నా : Solanum melongena 

వంకాయ బహు. కు ద్వి-ఏ. కమ్మ, 

కోమటి, గొల్ల, బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

"పేరు. సం. వంగ; త. పరుక రై, 

వంకమ్: మ. వచుశిన, వబుతివి; 

క. బదణ్, బదణ్కె బదన; తుబదగె; 

తెవంగ, వంకాయ; మాల్లో. బటంగో 

డి.ఇ డీ. 483839. 

చూ. _కాయల గృ్భ.నా,ప, 

వంక 

పొరుషనామం (సు, 

ఆయుధసూచి ఇసం, వక్ర_ బాకు, 

పంకీణీ. 

వం కెల 

పొరుషనామం (రాళ). 

వంకె బహు. కు ద్వి.వి. 

హరిజనులలో ఇంటిపేరు, 

నంగల 

వృక్షేసూచి (తెరా. శా.స.సా, 

చూ.వంకాయల. వంగ బహు.కుద్వింవి. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

“__వృ త్తికారుడు వంగలవారు__” 
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(తెలం.శా. I; స్పృ,1 6; పం.8). 

“ధాత్రి పంగల కులాలంకారులై 

యేవురన్_-” (శశాం.సీ,40; పు.10): 

వ(జాల 

వృ త్రిసూచి (స). 

వ(జాలు కు ద్వి.ని.చవన జము. రవ్వ, 

వరుల 

ళూ, సరూ 

పౌరుషనామం (తె.స.సా.). 

వరు బహు.కు ద్వి.వి. వెలనాటి వైదిక 

(బాహ్మణులలోను, ఆరామ ద్రావిడ 

శాఖలోనూ గృహనామంగా కన్చి స్తుంది. 

“వసుధ హనుమ౦ంతవరుుల వంశ 

జొండు వీరరాఘవృండు._” 

(పద్మి. పు, 40). 

నరూ 
చూ, వరుల 

పొరుసనామం (తె.స.). 
కన్మువారిలో, వాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. 

వ ట్రకూటి 

ఆహారపదార్థసూచి (రాను, 

వట్టి. గృ.నా.పూ; దే. సస్యవిశేషం, 
పేరి, కమ్మువారిలో ఇంటిపేరు, 

చూ, _కూట్ గృంనా.ప, 

వడ 

చూ. గారె 

ఆహారసదార్గ సూచి (శా. 

గృహనామ వీవరణ పటీక్ష 
& 

తాపంకూడా కావచ్చు. 

వడియాల 

ఆహార పదార సూచి (రా. 
ఢా 

వడియము బహు. కు ద్వి. వి. 

వడి 
డ 
చూ, వడ్డె 

శులసనూచి (తె. 

పడ్జెకులం వారివృ శతి, 

కమ్మ వారిలో, (బ్రాహ్మణులతో 

ఇంటి పేరు. 

వడ్డి 
కులసూచి (తె.రా.శా.స.). 

రాతిపని చేసే తెగ, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

వీరు ఒరిస్సానుండి వచ్చారు కనుక 

ఫీరికీ పేరు వచ్చింది. ఒడె, వొడ్డ, వుడ్డర్లు 

అని పేర్లు. వీరు బావులు త నవ్వేవారు, 

రోడ్డు వేసేవారు అని 1871 సెన్సస్లో 
ఉంది, వారి ఇళ్ళు తేనెపట్టు ఆకొరంతో 

చిన్న వాకిలితో గుడిశెలు నిర్మిస్తారు. 
బండోట్బ, బొచ్చోణ్ళ, మంచాల, శివ 

రాత్రి సంత మొదలై నవి నీరిఇంటి పేర్లు. 

సి,టి.యస్.ఐ. * 422. 

“ఒడె అర్జి నేని...” శా. 1669 

(టి.యం.పి.11; పు.1144; నెం.698). 

వడేన 

పౌరుషనామం (రాం. 

వడన, వడించుటి. 
a a 



కేలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

గొల్ల లలో ఇంటిపేరు. 

వటదెగర 
ee 
చూ. వడ్డేరి 

కులసూచి (సం). 

వడేర 
G 
రూ. వడ్డెర 

కులనూచి (తె. 

?6ఉడయవర్ _, పాలకుడు, 

వడ 
య 

రూ నడ్డా 

నృ త్తిసూచి (రా. శాస. 

వ|డంగపువృ తి, చపా వడ్డగ_ 

చసం. వర్ణక_ “__వడ్డ బసువా 

భక్తుండు__” (యస్.ఐ.ఐ-17%పు.220; 
నెం. 704; పం. 178). 

వడ ది 
మడా. 

కులసూచి (సం. 

త్రీనామసూచి. వడంగి శ్రీ. వడ్తత. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

వడా 
మ్. 

చూ. వడ 
nt) 

వృ త్తిసూచి (రా.స.). 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

వడు 
22) 

ధాన్యెసూచి (తె) 

వరికి బహు, 

వృ.నా : Oryza sativa, 

A9l 

(పొ.భ త్త; తె.వడు; త,.వల్చి;మ.వబ్లు; 

క.బ త్త, భత్త, డి.ఇ,డి. 4826. 

నవణిగర్ 

వృ త్రిసూచి (శాం 

సం. వాణీ జ్యకౌర- 

“__వణిగర్ నాగయసె సెట్టి” కీ.శ. 

16832 (టి.టి.డి. ఇ,యస్. V1: పు.రిక్స. 

వంటల 

ఆహారపదార సూచి (తె). 
ఖు 

నంట బహు, క్ర ద్వి. వి. పాకం. 

వత్సవాయ 

వంశనామసూచి (సా. 

వ్యుత్పత్తి అస్బృష్టం. 

“తీరుగ వత్సవాయకుల తిమ్మ జగ 

త్పతికీ ర్తి.” (చాటుప, పు.4$). 

వద్ది నేని 

వ్యక్తినామం౦ం (స. 

వది. గృ.నా.పూ; వి.చూ. వదిరాజొ. 
ద ౧ 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ, రొజా గృ్భ.నా.ప, 

వద్దిరాజు 

వ్యక్తి కీ నామం (న, .): 

వద్ది_ గృ.నా.పూ; శపర్త.. 

బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.వ. 

వనం 

ఇఆరామనూచఛి Co 
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వనము ; ఆడవి, తోట, 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

వనమాలి 

వ్యకి నామం (శాస్ర. 

సం, వనమాలి, దేవతాసూచి. పు,నా, 

, ““__వనమాలి శతవ స్తుగారు._” 

(టి.యం.పి.1; పు, 608; చెం. 284). 

వనసాని 

వ్యకినామం (స. 

వన. గృంనా,పూ; (౬ (పొ, వణ... 

చసం. వర్డ్ 

చూ, _సొని గృ,నా.ప, 

వనాటి 
లు 

వ్యక్తినామం (సృ. 

వన గృ.నా.పూ; వి చూ, వనసాని. 

చూ. సిటి గ్భనాప, 
యు 

వందిరాజు 

వ్యక్తి నామం (స్య. 

వంది... గృ.నా పూ; స్తుతిచేసి జీవించే 

వాడు, భట్టు. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రాజు గృ-నొంప 

వందేమాతరం 

పెౌరుషనామం (తె. 

వందెమాతర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు 

కనుక వందేమాతరం రామచంద్రరావు 

గాధికిగి ఇంటిసెర యింది, 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

వముల 

? వాముల 

తృణసూది (శాల, 

వామి బహు. కు ద్వి.వి. కుస్పల, 

“__వముల కంద సెట్టి .— శా.1470 

(టియం.పి.11; పు.910; నెం, 18). 

వరదనాధం 

వ్యకినామం (తె. 

వరద_ గృంనా.పూ; దేవతాసూచి. 

విషువు. చూ. _నాధం గృంనా.ప. 
ణి 

వర౦ చెడి 
డా 

వ్యకినామం (స. 

వరం_ గృ.నాపూ; (శేష్టమైన. 

చూ. _ రెడి గ్భ,నా.ప. 
డె 

వరికుప్పల 

ధాన్యసూచి (తె). 

వరికుప్ప బహు. క ది. ఏ. 

వరి ధాన్యపురాసి, 

వరికూటణి 

ఆహారపదార నూ చి (రాసి. 
(ఫె 

వరి_ గృ.నా.పూ; ధాన్యసూచి. వయా 

వడ్లు. చూ. _కూటి గృ.నా.ప, 

వలబోతు 

చూ. వల్ల పోతు 

వ్యకి నామం (స, ) 

వలవుళారి 

Ca అలంకార 



శేలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

నృ త్తిసూచి (శా). 

“__వలంకారి వెంక పేశ్వర_” 

శా. 1690 /ట్.యం.పి.11; పు. 978; 

నెం. 620). 

వల్ల శాట్ 

రూ. వల్లె కాడి 

స్మశానసూచి (తె, 

వల్ల కాడుకు కొప; వల్లడి + కాడు , 

శ్మశానం. 

వల్ల ఫునేని 
చూ, వల్ల భనేని 

వ్యకినామం (సం. 

వల్ల వతు 

రూ. వలబోతు, వల్పబోతుల 

వ్యకి నామం (తె. 

వల్ల... గృంనా.పూ; దేవతాసూచి. 

చ్వవల్ల భం వి.చూ. వల్లభనేని, 

చూ. _పోతు గ్భ.నా.ప, 

వల్ల బోతుల 

చూ, వల్ల పోతు 

స్యక్తినామం (రా.). 

వల్ల భ నేని 

రూ, వల్ల పునేని,వల్ల భినేని, 

వల్ల భుని. 

న్యక్తినామం (తె.). 
వల్ల భ_ గృ-నా.పూ; వృ త్తిసూచి. 

చవల్ల భుడు ఆంతరంగిక కార్యదర్శి. 

4198 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. -నేని గృ.నా.ప, 

వ లభ రెడ్డి 
య క 
వ్యకినామం (స). 

వల్లళ_ గృ.నాపూ; విచూ. వల్లభ 
నేని. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృంనాంప, 

వల్ల భి నేని 
చూ. వల్లభనేని 

వ్యకినామం (స. 

వల్ల భుని 

చూ. వల్లభనేని 

వ్యక్తినామం (స, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

వల్డంసెట్టి 

వ్యకినామం (నృ. 

నల్ల ౦_ గ్భ.నా.పూ; చవల్ల మ. 

వల్ల +అమ; వల్ల- వి.చూ. వల్లోజు, 

_అమ_ చూ. _అమ్మ గృ+నా స 

చూ. _ సెట్టి గృ.నా.ప. 

వల్ల వ్రుల 

కులసూచి (సం. 

నల్ల వుడు బహు. కు ద్వి- వి, 

పు9. గొల్ల వాడు, 

వలీ 
లు 

వృక్షసూబి (స. 

ఉవల్లి ; తీగ, పుల్ల బచ్చలి చెట్టు, వల్లీ 
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అనే పేరుగలపువ్వుఃనుబహ్మణ్యోశ్వరుని 
భార్య. 

వల్లెకాడీ 

చూ. వల్ల కొటి 

స్మశానసూచి (నృ. 

వలోజు 
య 

వ్యకి నామం (తె. 

వల్ల_ గృ.నా,పూ; నల్ల భ, వి.చూ. 

వల్లభనేని. చూ. =ఓజు గృంనా.ప. 

వసంతం 

బుతుసూచి (స. 

చసం. ఒకబుతుప్పు, ఒకరాగరి. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

?ఇవసంతం ; పసుపు, 

కలిసిన ఎరరని నీళ్ళ. 
సున్నం 

వసన్న గారి 

వ్యకినామం (రా. 

వసన్న- గృ.నా.పూ; వ్య. నా,? 

ఈ వాసన్న చవాసుదేవ_ కృష్ణుడు. 

చూ. _గారి గృ-నా.ప, 

0? 
వా కీట 

ఠూ. వాకిటి 

గృహసూచి (ళా. 

చవాకీలి. వా [ ఇల్లు. గృహద్వార౦. 

“వాకిట పెదనాయుడు.__””ళా. 1461 

(టి, యం.పీ.11; పృు.966; నెం.649). 

గృహనామ వివరణ పటిక 
టి 

వాకిటి 

చూ. వాకీట 

గృహసూచి (శాం. 

“వాకిటి ఆటప్పనాయనిగారు__”” 

శా.1446 (టి.యం.పి. పు.8; నెం.468, 

91 of 1912). జోగివారి ఇంటిపేరు, 

వాజపేయ 

పొరుషనామం (సం. 

ఇవాజపేయము =, ఒకయాగం, 

వాజపేయయాజుల 

పొరుషనామం (స. 

వాజపేయయాగం చేసినవారు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

వాడేల 

చూ. వా(డేవు 

పౌరుషనామం (సాం. 

చవాడేవుల. వా(డేవు బహు, కు 
ద్వి, వి. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

“__వాడేల వంశ విఖ్యాతుడయ్యె-_” 

(ఢ్రీకృషా. ప్ప, 20). 

వా(డేను 

ఠూ. వాడేల 

పొరుషనామం (న.సా. 

వాడరేవు. వాడ_ ఓడ; _రేవుః నది 

మొదలై నవాటిలో మనుషులు దిగడానికీ 

ఏర్పాటుచేసినదారి;సము[దంలో సరుకులు 

ఎగుమతి దిగుమతి చే సేచోటు. 

బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 



శేలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

వానగరం 

ఆస్పష్టనామ బంధం (సా. 

““-వానగరం లక్ష్మయ్యగారి పతిని.” 

(Tel.Ma; పు, 18). 

వానపాముల 

క్రిమిసూచి (తె.). 
వానపాము బహు. కు ద్వి.వి. ఎట్ల. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

వానస 

అస్సషనామబంధం (సా). 

““_-వానసన కులోద్భవులెన (శ్రీమ ల్లి 
కాజుకా సండితారాధ్యుల...” (శివత; 

సృ, 28). 

వార్శకవి 

క విత్యసూచి (న.). 

జాతివార్తా చమత్కార పూరితమైన 

కవిత్వం చెప్పేవారు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

వాసిరాజు 

వ్యకీనామం (న). 

వాసి... గృ.నా,పూ; దె, (ప్రసిద్ధిచెందిన, 

ఆధిక్యం, (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. -రాజు గృ-నా.ప, 

వాసిరెడ్డి 

న్యక్తినామం (శాసన). 

వాసి. గృంనా.పూ;, వి.చూ, వాసీరాజు, 

కన్మువారిలో ఇంటిపేరు. 

“వాసిరెడ్డి రామన్న...” శా.1688 
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(టి.యం. పి.1]; పు.848; నెం.852). 

“__వాసిరెడ్డివార నెడు పొరుషాలయా 

హ్వయముగలి గె__” (రాజావాసి;పు. 5). 

వాసుచేవర 

వ్యకి నామం (శాస్ర, 

వాసు. గృ.నాపూ; సం; పునా; 

'దేవతాసూచి. వాసుదేవుడు. కృష్ణుడు, 

“__వడ్డవారమునాండు తన పేర రు దే 

శ్వరమును (శ్రీ వాసుదేవర శ్రీసూయ్యజా 

'డేవరాను ప్రతిష్ట సేయించె”” శా.1084 

(తెలం.శా.1; పు. 6; పం.7_8). 

చూ. _దేవర గృ.నా.ప, 

వాసే 

కులసూచి (న, 

+6వాసె చసం. వైశ్యా కోమటి, 

రు 
వీందజము 

న్యక్తినామం (సు. 

ఉవింజము: స్రీ,నా. శ|ప్రా, వింయా 

సం. వింధ్యా- దుర్గాభేదం. కమ్మ 

వారిలో ఇంటిపేరు. వింజము పోతరాజు 

కులో తుంగ చోడనృపాలుని దగ్గరున్న 

ఆధికారుల్లో ఒకడు. ఇతనితల్లి వింజమ 

దేవి. ఈమె శా. శ. 1067వ సం॥లో 

భీమేశ్వరునికి అఖండ దీపదానంచేసింది. 

ఇతని తల్లి పేర్మేకః వంశంవారికి గృహ 
నామం అయింది. ఇప్పటికీ కమ్మవారిలో 

వింజం వారున్నారు. 
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వఏిఠంరాజు 

న్యక్తినామం (సం. 

విఠం_ గృంనా.పూ; ప్ప, నాః దేవతా 

విషువు 

శే 

సూచి. చవిఠల ప్త 

ఆర్యేల నియోగులలో ఇంటి పేరు 

చూ. _రాజు గృంనాంప, 

3 

అ 

వడియాల 

చూ. విడెము. 

ఫొరుషనామం (స. 

విడియం బహ. కు ద్వి.వి. 

వఏిణెము 

ఠూ. విడియాల, విశెము. 

పొరుషనామం (తె.శా.న.). 

విడియం, తాంబూలం. వీడెము 

చపా. వీడియా- సం, వీటికా_ 

““_-విడెముమాదయగారు_.”ళా.1 200 

(తెలం.ళా.1; పు.79; పం.8_8). 

విదిళోజి 
వ్యకినామం (తె.). 

విదికు.. గృ.నా.పూ; * దవిదిక్కు. : 

ఇరుకు, గొంది, మూల, నాలుగుమూలల. 

చూ. _ఓజి గృ.నా.ప. 

విద్యార్థి 
ఖు 

పొరుషనామం (శా.). 

విద్య+ఆర్షి ; చదివేవాడు, చదువు కావా 

లని కోరుకునేవాడు. 

త విద్యార్థి కృష్ణరాయన్ = కె 1460 

గృహనొమ వివరణ ఫటీకీ 
అ 

(టి. టి, డి. ఇ. యస్. 1V; పు, 201; 
నెం. 107. 

విన్నపాల 

వృ త్తిసూచి (శాం 

విన్నపము బహు. కు ద్వి.వి. మనవి, 

“_-విన్నపాల వెంకటా 

చార్యులు-._” శా. 1608 (టి. యం. 

పి. 11; పు. 1161; నెం. 762). 

విజాపన. 
యము 

వి(ప్రవినోది 
పొరుషనామం (శ్రా. 

విప... నిపుడు, (బాహ్మణుడు. 

_వినోది  వినోదింప చేసేవాడు. 

(బ్రాహ్మణ పురుషుడు, లింగాయత స్త్రీకి 
జన్మించినవారు కనుక వీరు లింగాయతు 

లట. బాహ్మణుల ముందు వీరు అనేక 

ఫీట్స్ చేసి వారిని సంతో షసెడతారు. 
““_-విపవినోది సిద్దయ్య__””క.1476 

(టి.యం.సి.!; పు.601; నెం.827). 

విభూతి 

భూ. యీబూది 

పొరుషనామం (తెళాల. 

ఉపా, విబూది; సం. విభూతి... 

తిర్యక్పుం[డధారులు ధరించే భస్మం, 
అ పైశ్వర్యాలలో ఒకటి. 

““=_-విభూతి గొరయ._” (టియం. 

పి. పృ.967; నెం.858); 

వ్రిప్పిసి 

వ్య క్తినామం (న. 



'తలుగువారి ఇంటిపేరు 
cn 

ఉవిరిప్పి నేని 
విరిప్పి_ గృ.నా,పూ; ?చవిరూపాక్ష_ 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. ని గృ్భ.నౌ,ప. 

విళేము 

చూ. విడెము 

పొరుషనామం (శా, 

""__విశెము రుదదేవుండును. _” 

శా 1216 (తెలం. శా-1; పు. 87; 

సం, 10-12). 

విశ్వనాధ 

రూ. విశ్వనాధుని, విశ్వనాధం 

వ్యకి నామం (సృ. 

విశ్వ- గృంనా.పూ; దేవతాసూచి, కాశీ 
క్షేత్రంలో నివసించే శివుడు. 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నాధ గృ.నా.ప, 

విశ్వనాధం 

చూ. విశ్వనాధ 

స్యకినోమం (స). 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

విశ్వనాధుని 

చూ. విశ్వనాధ 

న్య క్తినామం (సృ. 

విషం సెట్టి 

వ్యక్రినామం (న. 

విషం. గృ.నా.పూ; ?6ఉబీసం ౬వీన 

63) 

49 

ఉవీచ_ వీచుపల్లి ఆంజనేయ స్వామికి 
వాడుక పేరు. 

ఓ విమవు. ఏశ్యమందు వ్యాపించి వుండే 
వం! 

వాడు. బాహ్మ ణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _వయుల గృ.నా.ప, 

విప్ప: రాజు 

Ca అ క 

వ్యక్తి సాయం (స ) 

విస్సం_ గృ.నా.పూ; వి.చూ, విన్నా 

(ప్రగడ. బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, రాజు గృ-నా,ప. 

విసా! పగడ 

వ్యకినామం (స. 

విస్సా. గృ.నా.పూ; వునా. దేవతా 

సూచి. చ(ప్రా. విస్ప- దడసం. విశ్వ_ 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, పగడ గృ.నా.ప, 

విస్పావర్నుల 

వ్య క్రినామం (శె.). 
విన్సా_ గృంనా.పూ; 

విచూ. విన్సాప్రగడ. 

(బాహ్మాణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _వరుల గ నా,ప, 

వ న్ 
దెవతాసూ బి, 
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వక 
పీణ 

పొరుషనామం (సృ. 

వాద్యవిశేషం. తం|తులున్న వాద్యం, 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

వీణకుప్పయ్య సామ వేద (బ్రాహ్మణుడు. 

వీణ ఫిడేలు వాద్య చతురుడు. ఇతని 
మూలంగానే “సంగీత నిలయం” అనే 

"పీరు మద్రాసుకు వచ్చిందట. 

ఏధుల 
పొరుషనామం (సాం. 

వీధి బహు, కు ద్వి.వి. రెండిళ్ళ మధ్య 
ఉన్నదారి. ““_-వీధుల నాగన్న వీటిలో 

సిపుడు....” (పల్నా.పు;201; సం.44). 

““_-వీధుల సల్నేని వేగరమ్మనుచు.__” 

(పల్నాః పు,206; పం.19). 

పీఠగంధం 

పౌరుషనామం (నృ, 

ఫీరువికి ఇచ్చే గంధం. 

శన్మువారిలో ఇంటి పేరు. 

పీఠంగం 

వాద్యసూచి (స, 

పీరథద పశ్ళేం పకేటస్పుడు వీర 
ట్ 

శద్రునికి బాగా సాం [బాణి వేసి వీరంగం 
వాయి స్తుంటారు.ఆది విన్నప్పుడు శరీరం 

*లదరి స్తుంది. ఒక్కౌాక్కచోట ఆపి 

గృహనామ వివరణ పటిక 
డు 

పిర్రపనేసి 
వ్యకి నామం (సం. 

వీరప_ గృ. నా,పూ; ప్ప,నా; దేవతా 

సూచి. వీర+అప వీర _ అప్ప. 
పీర_ ; వీరుడు; .ఆప_. చూ. అస్ప 

గృ.నా.ప. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

పీఠపోతిన 

వ్యకీనామం (స. 

చవీరపోతినేని 

వీర ఫో తి_ గృంనా,పూ; 6వీరపోతు ; 

వీరుడై న పోతునాయుడు వి.చూ. వీరప 

నేని. చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

పీరభొట్ల 
వ్యకినామం (స. 

న్ గృ.నా.పూ;: పరాకమసూచిం 

వి,చూ. వీరపనేని. వెలనాటి వైదిక 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _భొట్ల గృ-నా,ప, 

పీఠములు 
గి 

వ్యకినామం (సం). 

పీర_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. వీరపనేని. 
చూ. మల్లు గృంనా.ప. 

వరకూ చ చేని 

రూ. వీరమాసనేని 

వ్యకి నామం (స, 

వీరమాచ_ గృ.నా.పూ; వీర_ వి.చూ. 

వీరపనేని: _మాచ_ వి.చూ. మాచారెడ్డి, 



కెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.వ. 

వరమా సనేని 
చూ. వీరమాచనేని 

వ్యక్తి నామం (తె.స్ఫ. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

పిరముపీ. 
శెగసూచి (శా 

కోమట్లను యాచించి జీవించేఖిక్ష గాడు; 

వీరభద్రుని ఉత్సవంలో భక్తితో తన 
నై పుణ్యాన్ని చూపే ఒక తెగ. 

“గ్రామంలో కంసాగా వడ్రంగి, 

కుమ్మర్హిమంగలి మొదలై నవారి వృత్తుల 

నవలంబించి జీవించెడి శివభ క్ర్తులగు 

జాతివారు. శా.శ, 

““_ _వీరముష్టి వీరయ్య __ "*ళా.1480 
(టబి.యం.పి. 1; ప్ప.588; నెం. 186). 

“__వీరముష్టి లింగయ్య...” శా.1611 

(టి.యం.పి. 1; ప్పు.621; నెం.622). 

పీఠం సైటి 
లు 

వ్యక్తినామం (రా. : 

వీరం_గృ.నా.పూ;స్తీ. నా; దేవతాసూ చి, 

ఉవీరమ. వీర- వి. చూ. వీరపనేని; 

_అమ._. చూ. -అమ్మ గృంనా,ప. 

చూ, __ నటి గృ్భ.నా.ప. 
(on 

పీరుభ'ట్ల 

వ్యకి నామం (స. 

వీరు. గృ-నా. పూ; సీర : సం, 
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వీరుడు. ని.చూ, వీరపనేని. వెలనాటి 

వైదిక (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

వు 
వుపాధ్యాయుల 

చూ. ఉపాధ్యాయుల 

వృ త్రిసూచి (నా. 

“_._౧౦ ఆదివారం నాడు వుపాధ్యా 

యుల వెంకటపతి [వాసిని 

శీ శ. 1676. 

వుప్పరి 

ఉపరి 

వృ త్రిసూచి (సం. 

గుంటలు, బావులు తవ్వుతూ రోడ్డు 

వేస్తుంటారు. 

త, ఉప్పరవార్; తె. ఉప్పర, 

4 

నవుల్ల ౦గుల 

వృక్షసూచి (స. 

వుల్ల ౦గి బహు, కుద్వి.ని. నృక్ష 

విశేషం. రజకులలో ఇంటిపేరు. 

వూ 
వూరమోయిన 

వ్యక్తినామం (తె). 
చఊర +బోయిన. ఊర చఊరు+అ. 

చూ. _మోయిన గృ.నా.ప. 

ప్ర 
వ్, 

పొరుషనామం (న). 
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నృదుడు బహు, కు ద్వి-వి, ముసలి 
ర్న 

వాడు. పేరూరి దావిడులలో ఇంటి పేరు, 

ల 
వెం! రెడ్డి 

న్య కి నామం (న. 

వెంకి_ గృ.నా.పూ; పు.నా; దేవతా 

 వెంక+ఇ. వెంక_ వెంకట. 

ఇ వెంగడ_ చూ, -రెడ్డి గృంనా,ప, 

ఇ వా 

rar 

వంగలసెటి 
తై 

వ్యక్రినామం (సం. 

వెంగల_ గృ.నాపూ; ఉవెంగళ 

చవెంగడ Te 2 తెల్ల నికొండ, 

మూ ౪ బి గ్భృనా.ప, 
యు 

pe 
పొరుషనామం (సాం. 

పటం, వంచన, 

“__వెడ్డు నాగయగారి వెడ(గు వరి 

తీనొ”* (పండి, పు.208). 

వెం! (పగడ 

న్యకినామం (తెస,. 

వెంట... గృ.నా,పూ;? 6ఎ౦ టి, 

ఆర్వెల నియోగ (బాహ్మణులలో ఇంటి 

పరు. చూ. -|పగడ గృ.నా.ప, 

వెదుళ్ళ 

వృక్షసూచి (శె). 

వెదురు బహు, కు దష. వి. 

వ్భ.నా * Bambusa arundinacea 

గృహనామ వివ! ణ పట్టిక 

త,.వెకిర్ బెతిరి, వెతికమ్;కొ, వెదర్; 

క. బిదిర్, బిదు. బిదరు; తు.బెదురు; 
తె.వెదురు డి.ఇ డి. 4514. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

వెన్న 

ఆహార పదార్గనూచి (రా.స,), 
యు 

వెల్ల నేయి. పెరుగు చిలికి తీసినది, 

త.వెణయె; మ,వెణ; క.బెణె: తు.బెణె; 
ణి ది టే ఠి 

కొ. వెణ్, 

వెన్ను 

వ్య కినామం (కె. 

చవెన్నుడు.పు.నా; దేవతానూచి. విషువు. 

?6ఎన్ను : వరిమొదలై న. వాటికంకి. 

వెంపటి 

వృక్షసూచి (స. 

?చవెంపలి, వెంపలి చెట్టు, ఎంపలి- 

కమ్మ వారిలో, బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

వృ.నా ; Tephrosia Purpurea. 

వె గిబోయిన 

వ్య కినామం (న). 

వెరి_ గృ.నా.పూ; వెల్లి : ఉన్మాదం, 

పిచ్చి. చూ, _టో యిన గృ.నౌ.ప. 

వెలగా 

వృక్షసూచి (స). 

వెలగచెట్టు, ఎలగ్క ఎల్ల. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

ఆం.నా ; Wood apple. 

వృ.నా : Feronia elephantum. 



'కెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

త, వెళ్ళిల్, విశా, విళమ్, వ్ళరి; 
మ.విళా; క.బెళల, బెళవర్, బేళవల, 

బేల డి.ఇ.డి. 45865. 

వెలది 

వ్రీనామసూచి (స. 

త్రీ. ఇది డేశ్యమని శ.ర; వై కృతమనీ, 
వనితా శద్రభపవ మని ఆం.వా. 

ఆర్వేరి | నియోగులలో ఇంటిపేరు 

వెలీనెల 

పెౌరుషనామం (సృ. 

వెలి_ తెల్లని; _నెల ; చం[దుడు. 

వెలిసెటి 

వ్యకినామం (న. 

వెలి_ గృంనా.పూ; దే. వెలివేయడం 

లేక తెల్లనైన, 

చూ, - సెట్టి గృు-నా.ప, 

"వెలుగు 

వారుషనామం (స. గం 

దే. (ప్రకాశించు: జ్వలించు. 

?4 వెల్లు, దే. అలవ, కంచె. తోటలోకి 

పశువులు (పవేశించకుండా చుట్టూ ముళ్ళ 

చెట్లు వేసి పెంచిన ఆవరణ. 

వెలు గుబంట్లు 

రూ. ఎలుగుబంటి 

జంతుసూచి (సృ. 

వెలుగుబంటి బహు. కు ద్వి-వి. 

వెలుగోటి 

నంశనామసూచి (శా.సా, | 
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““__వెలుగోటి |క్రిష్టమ నాయనిగారు-_-” 
(టియం.పి. 1; పు.821; నెం.518). 

“శ్రీ వెలుగోటి కుమార యాచన 

నాయుడు.” శా.1662 (టె. యం. 

పు.790; నెం.878). 

“__వెలగోట్యన్యయ నారసింహ.” 

(చాటు; పు, 4, 

“వెలుగోటి పురీం [దా ! కొమార 

తిమ్మా.._” (చాటు; పు « 81). 

(౯ 
వేగిరాజు 

వ్యక్తి నామం (స). 

వేగి గృంనా.పూ: వేగంకలది. గుట్లం, 
పులి. ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. 

1షవేంగి : 

చూ. రాజు గృ.నాంప 

(గామనామం, 

వేగుల 

వృ త్తిసూచి (సనా. 

వేగువృ త్తి. వేగు బహు, కు, ద్వి.వి; 
వేగులవారు. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

“__ వేగుల దామినేడ! వేగులపల్ల 

వేగుల మల్ల య్య! వెరవకమీరు__” 
(పల్నా; పు.204). 

"వేగేశ్న 

చూ. వెగేసిన 

పరాక్రమసూచి (స). 

వేసిన 

రః స. 
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పరా కమసూచి (స. 

చ వేగి _ ఏసిన. తగ వ్యా(ఘం,పులి; 

_ఏసిన ఏయు : (పయోగించిన, చంపిన 

ప్పలిని చంపినవాడు. 

వేట 

పొరుషనామం (స. 

చవట : మృగయ;? మేకపోతు, 

పొ'పేలు 

వేదనభ ట్ల 

న్యక్తినామం తిః 

వేదన... గృ.నా.పూ; 4 వేతన ఇబేతన-_ 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _భద్ధి గృ.నా.ప. 

వేదం 

పౌరుషనామం (రాస. 

వేదపఠనం చే సేవారు. 

-వేదరాజు 

వ్యక్తినామం (న. 

తదు గృ.నా.పూ; సం, పేద... 

వేదం. [బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

చేదల 

చూ. వేదాల 

పౌరుషనామం (శా. 

“__వెదల తిరువెంకటాచార్య__” 

(టి.యం.,పి.11; పు. 820; నెం.599). 

చేదాంత 

ఛూ, వేదాంతం (శ). 

థ్ 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

పొరుషనామం (శా). 

“వేదాంత అయ్యవారుభట్టు-_” 

శా.1632 (టి.యం.పి. 1; పు. 668; 

నెం. 897). 

“_._వేదాంత శఠగోపజయ్యర్ __” 

(టి. టి. డి ఇ. యస్. V; వృ. 161; 

నెం. 65. 

వేదాంతం 

రూ. వేదాంత 

పౌరుషనామం (తె.సం,. 

వేదాలకు అంతమందున్నవి ఉపని 

షత్తులు. ఉపనిషత్తులు చదివేవారు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

వేదాల 

థూ. వేదల 

పొరుషనామం (స. 

వేదం బహు. కఈద్వి.వి. వేదాలకు 

సంబంధించిన. 

(బ్రాహ్మ ణులలో ఇంటి పేరు. 

వేదుల 

పౌరుపనామం (తె.సఎ. 
వేది బహు. కు ద్వి.వి; వేదంతెలిపిన 

వాడు, పండితుడు. 

"వేన రాజు 

వ్యకి నామం (స. 

పన గృ.నా.పూ;? 

ఆర్వేల నియోగ (బ్రాహ్మణులలో ఇంటి 

చేరు. చూ. _రాజు గ్భ.నా.ప. 
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వేప 

రూ. వేపా, వేముల 

వృక్షసూచి (తె.స). 

వేముకు బొప. 

వృ.నా : Azadirctha indica, 

త. వేము; మ. వేప్పు; క.బేవు; తు.బేవు; 

తె. వేము, వేప. డిఇ.డి. 4661. 

వేపచేదుల 

పొరుషనామం (సం. 

వేప_ వృక్షసూచి. వేము; -చేదుల : 
రుచిని సూచించే పదం. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

వేపా 
చూ. వేప 

వృక్షసూచి (స. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

"వేమన 

న్య క్రీనామం (స. 

వేమ+అన 

'వేమురాజు 

న్యక్తినామం (స. 

'వేమ_ గృ.నా.పూ; వ్య-నా, వేమన, 
ఆర్వేల నియోగుఖలో ఇంటి పేరు. 

వేము : వృక్షసూచి. వి.చూ. వేసా. 

'వేమినేని 
వ్యక్తినామం (స. 

'వేమి_ గృంనా.పూ; వ్య నా. వేమ+ఇ., 

వేము. వి.చూ. వేమరాజు. 
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కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. నేనీ గృ.నా.ప. 

కోముల 

చూ. వేప 

వృక్షసూచి (తె,స్స). 

వేముల చస్నమయ్య సదాశివ రాయల 

కాలంలో ఉన్న మహా మండలేశ్వర 

తిమ్మరాజు కొడుకు పాప తిమ్మరాజు 

వద్ద కార్యకర్త, కమ్మవారిలో, బాహ్మ 

ణులలో ఇంటి పేరు. 

వేల 

ఆస్బ్పష్టనామబంధం (సాం. 

వేయి బహు. కు ద్వి. వి. 

చెలియలికట్ట; పొలిమేర; ఉప్పెన; 
రాజుగారి భోజనం; అనాయాస మరణం; 

వ్యాధి; బుధుని భార్య. 

“__ఏల వెంకటాది నాయని కొమా 

రుడు__” (Tel.Ma; పు.8). 

వేల్పుల 

పౌరుషనామం (రాసు. 

దేవతాసూచి. వేల్చు బహు.కు ద్వి.వి, 

దేవత.హరిజనులలో ఇంటి పేరు. 

వేళ్ళ 

వృక్ష్షసంబంధసూచి (రా). 

?6 వేరు బహు. కు ద్వి. వి. 

కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

2? వేలు బహు, కు ద్వి.వి, 

చేసంగి 

బుతుసూచి (స). 
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చవేనగి, వై శాఖ. (గీష్మ బుతువు 

పసల కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

ఎ 
otha 

వె కుంఠము 

పొరుషనామం (సు. 

దేవకానినాససూచి. విష్ణువు యొక్క 

నివాసం, కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు. 

వైదు.బ 
వంశనానుం, విరుదనామం(శా.). 

క Title of the Kings of the 

dynasty who ruled parts of 

Mdn. Rayalasima during the 

9th and 10th centuries. శా.శ. 

“__వె దుంబ మహారాజ పల్లవ 

మహారాజ...” (ఇ.టి.ఐ; పు. 66; 

నెం, 98). 

“__గజ్జతిజత వై దుంబ మహరాజు." 

(తె.శా; సం. 6; పు.41). 

వ్ష్యుల 

వృ త్తిసూచి (తెసి. 

చె ద్యుడు బహు. కు దివి. చసం. 

వెద్య- (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

వ్ 
పొరుషనామం (రా, 

వైద్యము : రోగ చికిత్సా శాస్రం. 

నాడిచూచి వాత, పిత్త, ఉషాలను గుర్తి 

సారు. వైద్యశాస్త్రం బాగా తెలిసినవారికి 

ఇది గృహనానుం. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
ట్ 

మహమ్మదీయులలో గృహనామం, 

వై రాగి 

పౌరుషనామం (శాం. 

బె రాగి 

“__వె రాగి శాంతయ్య__” ళా.] 884 

(టి.యం.పి.11; ప్ప, 957: నెం.470). 

వొబ్బలిసెటి 
అ 

చూ, ఓబిలి సెట్టి 

వ్య క్తినామం (రా.న సా. 
““ద్విజాదరణ మనస్సులై తనరు 

ధన్యులు వొబ్బిలిసెటివారు__” 
ఖు 

(కన్యకా. 1_4). 

"ఫ్రీ 
వ్యాక రణం 

౭ 
పొరుషనామం (సృ 

చవ్యాకరణము ; శబ్లశా స్ర్రం. వ్యాక 

రణ శాసాన్ని బాగా అభ్యసించినవారు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

వ్యాపార పు 

రూ. బేసారప్ప 

వృ త్తిసూచి (స). 

చసం, వ్యాపార _ వ్యాపారవృ త్రి. 

వ్యాసం 

పొరుషనామం౦ (సృ. 

శసం. వ్యాస-_ విరివి; ఏదై సా ఒక 

విషయాన్ని గూర్చి విపులంగా రాయడం౦. 
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న 
కంకర 

వ్యకి నామం (స. ): 

నేవతాసూచి; పు.నా. చసం. శంకర_ 

ఆర్వెల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

సంకరవుం చి 

వ్యకినామం (తె.న.). 

శంకర గృంనా.పూ; పు.నా, వి.చూ. 

శంకరం (బ్రాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _మంచి గృ.నా,ప. 

శంకల 

పొరుషనామం (సృ. 

శంక బహు. కుద్వి-వి : సంశయం, 

వతఘంటం 

వీకుదనామం (సృ. 

సం, శత- సంవ్యాసూచి, నూరు; 

తాటాకుమీద 

రాయడానికి ఉపయోగించే ఉక్కుసాధసం. 

నరుసగా నూరునుంది లేఖకులకు 

పద్యాలు ఆశువుగా చెప్పడం వలన ఈ 

విరుదనామం కల్లింది. 

_ఘంటం ఎగంటము ; 

వెదీక (బాహ్మణులలో ఇంటీ పెరు, 
చె 

శనగల 

ధాన్యసూచి (తె.రా.స.). 

హృ.నా : Cicero arietinum. 

శనగలు కు ద్వి.వి. సం. చణక_: 

సెనగలు. పెధకంటి కొప్పలు; బ్రాహ్మణ, 

64) 

b95 

మేదరులలో ఇం పేరు. 

కంభీ రాజు 

స్య క్కి నామం (స). 
శంభి_ గృ.నాపూ; పు,నా, దేపతా 

సూచి. చసం. శంభు_. శివుడు. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. 
జ చూ. _రాజు గ.నా.ప, 

నరణాగతి 

చూ. శరణు 

పొరుషనామం౦ (సం, 

శరణు 

రూ. శరణాగతి 

పారుషన ముత (స. 

శరణు కల్పించేవాడు కావచ్చు. 

బం 

శాగంరెడ్డి 

వ్యక్తినామం (స). 

శాగం.. గృ.నా.పూ; ఉఇచాగం 

చపా. చాగ_ సం. త్యాగ. 

చూ, రెడ్డ గృృంనా.ప, 

సొనం 

పృ త్తి పరికరసూచి (న). 
స్వర్హచ్చేదన సాధన విశేషం. 

సానరాయి, శొణము, 

శాంతం 

పొరుషనామం౦ (తె, 
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సం, శాంతము ; శొంతరసం, ఉప 

శమం; శాంతిపొందినది. 

శాంతినేని 

స్య కినామం (స. 

శాంతి. గృ.నా.పూ; మంగళనూచి. 
వసం. శాంతి_ శాంతం, ఓర్చు. 

కమ్మ వారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. నేని గృ,నా.ప. 

వాొయనసి 

వ్య క్తినామం (న. 

ఛాయ... గృంనా,పూ; ఇచాయ ఇసం. 

ఛాయా. చూ, _ని గృ.నా.స. 

న్సిక్షరి 

శౌరుషనామం (సం). 

చశిఖరి : కొండ; చెట్టు; ఉత రేణి. 

తళా 

ఇ శిఖొ 

పౌరుషనామం (స. 

సం. శిఖ. జుట్టు ముడి, నెమలిసిగ, 

కొన; ఊడ; కొమ్మ; కిరణం. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

నింగ రాజు 

వ్యక్తినామం (స): 

శసింగరాజు. 

-శింగ గృ.నా.పూ; జంతుసూచి. 

చపా, సింఘ_. చఇసం,. సింహ 

గృహనామ వివరణ పటిక 
వ! 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు, 
చూ. _రాజు గృ.నా.ప, 

తీంగారప్రు 

పొౌరుషనామం (న. 

అలంకారసూచి. ఉఇసింగారము. 

6స౦, శృంగార. అఅంకెరం,అందం, 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

వీవ రొజు 

వ్య క్తినామం (స. 

శివ_ గృంనా-పూ, పృ, నా. దేవతా 

సూచి. శసం. శివ. శివుడు. ఆర్వేల 
నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. రాజు గృ.నా.ప, 

శివర్మాతి 

పౌరుషనామం (రా.స.సా). 

పర్వదినం. మొఘబహుళ (త్రయోదశి, 

ఒడ్డె; జాలరులలో ఇంటిపేరు. 

“బంకయ్య శివరాఃతి వెంకయ్య..." 

(పండి. స్ప, 240). 

“శివరాత్రి బసవయ._-” (వండి; 
పు. 248). 

శై 
రూ, శిస్టు 

పౌరుషనామం (తె. 

సం. శిష్ట శిప్లుడు. సదాచార 

సంపన్నుడు; విధేయుడు, ఆజ్ఞాపింప 
బడినవాడు. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

(బ్రాహ్మణుల నామాంతాలలో చేర్చే 
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విరుదపదం. కల్లూరి శింగయ 

శిష, రామయ శిష్ట. శాసోం క్త ఆచారా 

లను అవలంబించేవారు కనుక వీరికి 

ఈ పేరు వచ్చింది. 

శీర్గూవరుల 

స్యక్తినామం (న. 

శిషా_ గృం-నా,పూ; శిష్టుడు, విచూ, 

శిష్టా. పేరూరు ద్రావిడశాఖలో ఇంటి పేరు. 
చూ, నయుల గృృ-నాంప, 

ఉదా : 

చూ, శి 

పెరుషనామం (కాసు. 

“చీకటి ధమ్మ౯ రాజులు శిస్తు 

అచ్యుత పధానులు._” శా.1267 (యస్ 

ఇ, ఐ;ే/; 1240). ఇచట పదవిని నూచి 

స్తుందని శా శ. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

ప 
శీతం రాజు 

చూ. సీతంరాజు 

వ్యక్తి నామం (స ). 

శీరము 
చూ, పీరా 

వృ త్తిపరికరసూచి (స.). 
న్టీర్త దెం 

చూ, పీరా 

వృ త్తిపరికరసూచి (న). 
శీరము బహు. కు ద్వి-వి, 

P07 

పొరుషనామం (కస. 

6శీలము ప స్వభావం; మంచి నడత. 

మాలకులంలో ఇంటి పేరు, 

శూూఅద 

అస్పష్టనామబంధసూచి (సా). 

“__శూళద |బహ్మయ్య(జాపుదప్పి 

తివొ-_'” (పండి; పు. 208). 

శృంగారక'వి 

విరుదనౌమం (సం. 

కవిత్వసూచి. శృంగార రసంతో 
చక్కగా కవిత్వంచెప్పే కవి. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

శృంగి 

పొరుషనామం (సా). 

కడియం మొదలైన ఆభరణరూసంలో 

ఉన్న బింగారం. 

“__ళృంగి బొజ్లయ నుత్తమాంగద--” 
(పండి; పు, 209). 

"భె 
శెటి 
ట 
పొరుషనామం (తె.స.). 

ఏ.చూ, _సెటి గ్భ.నా.ప, 
ర్ 

శెట్టిగారి 

పొరుషనామం (తెరా.స్ర. 

శెటి_ గృ.నా.పూ; వి.చూ, శెట్టి. 
(0) ణం 

జార్ గృంనా.ప, 
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ఢి 
"శేషం 

పొరుషనామం (శాస,నాం, 

చశేషము : మిగిలినది. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

శేషం వెంకటపతి.” ₹శ.1464 

(బె.యంపి;11; పు.1060; నెం, 

“ఇది శేషమునారాయణార్యనందన =.” 

(101.42, స్ప. ర. 

వ్ 

వొంటినేని 
వ్యక్తి నామం (స. 

శొంటి. గృంనా, పూ; 

శసం. శొంఠి. 

చూ, =నేనీ గ్భ.నా.ప, 

థె 
ఇ 'ర్యనాయని 

వ్య కినామ౦ం (శాం 

శౌర్య. గృనా,పూ; పరాక్రమసూచి. 

షసం. శౌర్య పరాక్రమం. 

“__శౌర్యనాయని రఘుపతినాదయ్య__” 

ప్ర,1149; నెం. 139). (టి. యం.పి;1.1; 

చూ. _నాయని గృ,నాప, 

శ్రి 
శ్రీగిరిరా జు 

వ్యకి నామం (తె.స.) 
శ్రీగిరి గృ.నా,పూ; పర్వత సూచి, 

గృహానామ వివరణ పట్టిక 

ఢ్రీ- లక్ష్మీ, సంపద; -గిరి. : కొండ; 

ఆర్వల నియోగ (బొహ్మ 

ణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ, _రాజు గృంనొా.ప, 

(శ్రీపర్వతం. 

శ్రీపతి 
వ్యకి నామం (.తె.రా,శా.). 

దేవతానూది; పు.నా. సం. శ్రీపతి 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటి పేరు. | 

“(శ్రీపతి ఓబలేశ్వరరాజ.__” 

క్రీ శ. 1646 (టిటి.డి.ఇయస్్ 17; 
ప్ప, 185; నెం, 10). 

శ్రీపాద 
పొరుషనామం (రాస. 

శ్రీ విద్యోపాసన చేయడంవలన వీరి 
పూర్వులు శ్రీపాద వారయ్యారని శ్రీ 

(శ్రీ పాదకవిసార్వభౌములజీవిత చరిత్రలో 

పెడిపాటి వారు పేర్కొన్నారు. 

వెలనాటి వె దికులలో గృహనామం 

(శ్రీభావ్యం 

పొరుషనామం (స. .): 

రామానుజీయ భాష్యసఠనంచేత (ప్రసిద్దు 

లై నవారు. 

వె దిక బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

(శ్రీమంతుల 

పొరుషనామం (తెల. 

(శ్రీమంతుడు బహు. కు ద్వి.వి. సంపద 

కలవాడు, విష్ణువు, కుబేరుడు, ఇంద్రుడు, 



కెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

శ్రీరాం 
చూ. (శ్రీరామ 

వ్యకినామం (సం). 

శ్రీరామ 

రూ. (శ్రీరాం 

వ్యకి నాకం (తె.రా.స. 

పు,నా; దేవతాసూచి. సం. (శీరామ_ 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

(శ్రీరామదాసు 

వ్యకి నామం (తె). 

శీరామ_ గృ.నౌ,పూ; పు.నా; దేవతా 

సూచి. సం. శ్రీరామ. (శ్రీరాముడు. 

చూ, దాను గృ్భ.నా.ప 

(శ్రీ రామనీడు 

వ్యకినామం (రా.స్స. 

శ్రీరామ... గృ.నా పూ, వి.చూ. 

(శ్రీరామదాసు. 

చూ. _నీడు గ్భ.నా.ప, 

అల 

అ 
వట్యా- లం 

విరుదసోామం (తె). 

ఆరుకొలాలు. సంగీత (పావీజ్యాన్ని 

సూచి స్తుంది. పీచూ, సాహిత్య ౦లో 

ఇంటి పేర్లు. 

పుడ్డర్శన 
ది 
చూ. షడర్శనం 

a 

సొరుషనామం (రా. శాస, 
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సం. సట్ _ ఆరు; దర్శనం: ధర్మం, 

శాస్రం, పేరూరు ద్రావిడుల్లోఇంటి పేరు, 

వా 
పూహుకారు 

ఫౌరుషనామం (తె.స. 

బ్రాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు. 

అ 

అ 
పీల్ళొజి 

వ్యక్షినామం (తె. 

షిల్మ్-. గృంనా.పూ;? 

చూ. _ఓజి గృ.నా.స, 

షా 
పొడ్డల 

అస్పష్టనామబంధసూచి (సాం. 

“__షొడల బాచయ్య వెడువెటితివొ” 
G a ౦ 

(పండి; పు. 208). 

“__షొడల సోమవ్య!...* 
G 

(పండి; పు, 248). 

అ 
౧ 

తో సకలా 

పారుషనామం (స. 

6సకలము ; సర్వం, 

క్రోమల్లలో ఇంటిపేరు. 

సంకటి 

ఆహార పదార్థ సూచి (తస, 
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చోడి అంబలి. ఏధాన్యంతో చేసినదై నా 

అందలని వ్యవహారం. 

బోయకులంలో ఇంటిపేరు. 

సంకిసెటై 

వ్య కినామ౦ (తం. 

సంకి. గృంనాపూ; పనా; దేవతా 

సూచి. సం. శంకర. ఈశ్వరుడు, 

చూ, సెట్టి గృ్భ.నా.ప. 

సం(కాంతి 

పొరుషనామం (సం. 

పర్వదిన సూ ఛి. మకరస౦ కమణం. 

సంగద 

WwW wf అస్పష్టనామ బంధం (సాం 

““_సంగద బసవన్న శరణని 

కొలుతు”” (పండి; ప, 248). 

సంగం 

చూ. సంఘం 

పొరుషనామం (స. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

సంగీతం 

పౌర్షుషనావం (రాను), 

చసంగీతము : గానం, పేక్షణార్హం 

జరిగే తౌర్యతికం. సంగీత శాస్త్రంలో 

ప్రావీణ్యం కలవారికి ఇది గృహనామం. 

సంఘం 

రూ. సంగం 

పౌరుషనామం (స). 

గృహనామ వివరణ పటిక 
లట 

సంఘయు ర సమితి, గుమి 

జై 
ta A 

ధాన్యనూచి (స. 

వృ.నాః Pennesetum typhoideum 

క.చడ్జై చెడ్జె. జెజ్టై సజ్జై, సెజ్టెై తె.సజ్ఞః 

సద్ద, సడ్జె. డి.ఇ.డి. 1888. 

సజ్ఞరాతు 

పొరుషనామం (శా, 

సజ్జ_ గృ-నా. పూ;కవ చంఅలంకరణ; 

_రెతు ; వదూ. రౌతు, 

“__సజ్జరౌతు కుటుంబానికిచెందిన_._” 

శా.1456 (టి. టి. డి. ఇ. యస్, 1V; 

పు. 80; నెం. 89). 

రెన్ వు 

చూ. నజ 
జి 

ధాన్యనూచి (స. , 

సజ బహు, కు ద్వి. ఏ. 
జ 

దై 
జ 

స త్తనగారి 

వ్యక్తినామ౦ (స. 

స త్రస_ గృ.నా.పూ; పనా; దేవతా 

సూచి, చస త్తి+అన,. సత్తి. వి.చూ, 

సత్రిరాజు; _అన_ వి.చూ. _అన్న 

గృ.నా.ప. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

బూ జగారి గృ,నా.ప. 

సల్తి రాజు 

వ్యకినామం (స. 

సత్తి. గృ-నా.పూ; స్రీ.నా; దేవతా 

సూచి. ఇపా, స్త్రి < సం, శకీ-, 
జాణ 
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కాళికాదేవి, పార్వతి. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప. 

సత్యం 
(ఎ 
పొరుషనూోమం (స. 

చసత్యము ; సత్చురుషుల్లో పుస్దుది, 

అవలంబించే వారికిది 

హెౌరుషనామం అయింది, 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

సత్యమార్షాన్ని 

స తము 

పొరుషనామం (శాస). 

అన్నదానంచే సే గృహం, ధర్మశాల. 

సతంకట్టంచిన వారుగనో దాని బాగో 

గులు చూ 'సేవారుగనో (ప్రసిద్ధి చెందిన 

వారు. “__వారి (ప్రధానిసత్రము బొ ల్లమ 

రాజుంగారి_._..” శా. 1180. (తెలం. 

శా; 1; పు. 71; పం. 5-6). 

సదుల 
ది 
పౌరుషనామం (తె, 1 

సదు బహు. కు ద్వివి; 6ఈసం౦ం, శబ. | 
(య లు 

చప్పుడు, 

సని సెట్టి 

వ్యకి నామం (స, ): 

సని_ గృంనా.పూ;? (ప్రాాసణి_ చసం, 

శనీ. చూ. _సెటి గృ-నా,ప, 
యట్ 

సందమోాసి 

వ్యకినామం (తె. 

సంద+పోయని, 
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సంద... గృ.నా.పూ; సం. సంధ్యా; 

ఉపా, చంద. చసం. చంద. 

చూ, _మోని గృ.నా.వ, 

సందిగెడ్డి 

వ్యకి నామం (న.). 

సంది. గృ.నా.పూ సంద+ఇ.వి.చూ. 
సంద మోని. కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ, _రెడి గ్భనా.ప. 
a) 

సన్న పనచేని 

వ్యకినామం (సం. 

సన్నప_ గృంనా.పూ; 4 సన్నము. 

అల్పమెన. బలహీనమెన. ౬ ప్రాస ఖ_ 
రు ర CN 

శసం. శ్లత్డ- కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు, 

చూ. _నేని గృంనా.పం 

సన్నపు రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (స). 

సన్నపు. గృ.నా.పూ; వి.చూ. సన్నప 

నిస కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _రెడి గ్భ,నా.వ. 
యణ 

సన్నాయిల 

పొరుషనామం (స.). 

వాద్యసూచి.సన్నాయి బహు. కు ద్వి. విం 

నాగసరం. చపా. షహనాయ్ 

సన్నిభానము 

రూ, సన్నిధి 

వృత్తిసూచి (శతె.స,సా.). 
సమీపం, ఆశయం, చేరువు. రంగ 

భోగాలు నిర్వహించే వారిలో ఒకతెగ, 
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దైవ సన్నిధిలో విన్నపాలు చేసేవారు 
లేక పురాణాది కాలకేసం చేసేవారు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

“ఇది సనిధానము సూర్యనారాయణ 

శాస్త్రిచే__” (మురళి; పృ, 24). 

సన్నిధి 
చూ. సన్నిధానం 

వృ త్రిసూచి (సృ. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

సన్ని ధిరాజు 

న్యక్తినామం (తస. 

సన్నిధి. గృనాపూ; షసం.సన్నిధి_; 

సమీపం. [బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ. _రాజు గృంనా,ప, 

సభాపతి 

పౌర్నుషనామం (తెల. 

సభకు అధిపతి. 

సంపంగి 

పుష్పసూచి (తె. 

6సం. చంపక; ఊఉ: సంపెంగ. 
J 
సెంగనూనే తయారీ, 

వ్యాపారం చేసేవారు. 

సం లేక 

నృ,నాః Artobotrys uncinatus. 

సం. చంపక; త.చన్సకమ్, చెన్సక మ; 

మ,చెమ్సకమ్, చమ్బకమ్; క.సమ్బగె 

సమ్బిగె; తు. సంపిగె, సంపయ్యి 

తె,సంపెంగ,చంసపకమనము డి, ఇడి. 1080, 

గృహనామ ఏవరణ పటీక 
న్ 

సంబరాజు 

వ్యకినామం (నృ. 

సంబ_ గృ.నాపూ; ఉస. సొంబ.: 

శివుడు. (బాహ్మణులలో ఇంచి పేరు, 

చూ. _రాజు గృ.నా.ప, 

సము దాల 

జలనూచఛి (తె.స, ( 

సము[ద్రం బహు. కు ద్వి.వి. కమ్మ, 

ఎరుకల బలిజ, మూల, శీవై షవులలో 

ఇంటి పేరు. ఎకవచనమైన 

బలిజలలో, (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

సము[దం 

సమ్మల బేవి 
వ్యక్తినామం (తె.సం. 

సమ్మల- గృ.నా,పూ; దేవతాసూచి, 

?'6పొ,సామలా ఉసం. శ్యామలా, 

చూ. _ దేవి గృ.నా.ప. 

సమ్మాలనేని 

వ్యకి నామం (స. 

సమ్మల... గృ.నా.పూ; స్తీ.నా. వి.చూ, 
సమ్మలదేవి. చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

సమ్మి రెడ్డ 

న్యక్తినామం (తె. 

సమ్మి- గృ.నా.పూ; శచామి తపొ 

సామీ యనం. స్వామి.? చ|ప్రా.సమీ ఉసం. 

శమీ;వృక్షసూచి. చూ. _రెడ్డి గృ. నాంప, 

సమ్మెట 

నృ త్తిసరికరసూచి (సం. 



తేలుగువాలీ ఇంటి పేర్లు 

వపా. చమ్మట్టి సం. చర్మయపష్టి : 
"పెద్దసు త్తి, ముద్గరం. కమ్మవారిలో 
ఇంటిపేరు. సమ్మెట సోమన్నపాలుడు 

1417 పాంతంవాడు. వెలుగోటి అనంత 

పోతరాజుకు సామంతుడు. 

వంశంనుండి కమ్మవారిలో చేరిన వంశా 
లలో ఇదిఒకటి. (కమ్మ.చ; పు. 187. 
సమ్మెటవారు నంశస్టులని 

వెలుగోటి వారి వంశావళి వలన తెలు 

సుంది. వీరినే నసంపెట్క సంబెట వారని 

కాడా అందులో పేరో-బడింది. 

చాణుక్య 

చాణుక్య 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు, 

సయ్యద్ నేవి 

న్యక్తినామం (స). 

పె దులు మొదలైనవి మహమ్మదీయ 

నామాలై నప్పటికీ మహమ్మదీయేతరుల 
లోనూ కన్ని స్తున్నాయి. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప. 

సరవాద 

ఆస్పష్టనామ బంధం (సాం. 

““__సత్కీ ర్రియుతుడు సరబాద 

లింగోజి నత్పు తుడు...” (Tel.Ma; 

పృ, 228). 

సరవియోళోబరి 

?వ్య క్రినామం (సా. 

రీ5్] 
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2?4త. సర వియాళ్యార్ _ 

*__సర్రఏియాకోబరి సా హాబుకిండు._ 

(పల్నా; పు. 180; పం. 1267). 

సరసాతి 

రూ. సరస్వతుల 

వ్యక్త నామం (రాశా. 

శసం. సరస్వతి_. 

రెడ్డలో, (బాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు. 

“__సరస్వతి సర్వతో ముఖ మహా వత 

యాజులు....” శా.1654. (టి, యం: 

సి.1; పు. 656; నెం. 881). 

“__సరస్యతి పొండరీక యాజులు_. 

శా, 1879 (టి.యం.పి 1; స్ప, 666; 

నం, 884). 

సరస్వతుల 

చూ. సరస్వతి 

న్యక్రినామం (తస. 

(బాహ్మణులలో గృహనామం 

సరిపీన నేని 
న్యక్తినామం (స): 

సరిపిన గృ.నా.పూ;? 

చూ నిటి గృ్భ,నా.ప, 

సరివి 

రూం సర్వి 

వృక్షసూచి (తె.సు). 

వృ.నా: Casuarina equisitifolia 
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సన్గేశాయి 

వీరుదనామం (రాన). 

మహారాష్ట్ర (పాంతంనుండి వలస 
ళు 

వచ్చినవారు. సర్ దేశముఖీ గౌరవంగల 
వారి ఇంటిపేరు. 

సర్వా పగడ 

వ్యకి నామం (సృ. 

సర్వా-- గృ.నా.పూ; పు.నా. 

నూచి. 6 (వొ. సర్వ_ చసం. శర్య_ 

శివుడు. ఆ'ర్వేల నియోగ బాహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు, 

చూ. పగడ గ్భ.నా.ప, 

దేవతా 

సర్వి 

చూ. సరివి 

వృక్షసూచి (తె.). 

సరింసైటి 
ల 

వ్యక్తినామం (స. 

నర్వి_ గృ.నా,పూ; దేవతానూచి. 

సర్వ+ఇ. సర్వ... వి.చూ, సర్వాపగడ, 

చూ, __.“సెటి గృృ-నా.ప. 
చు 

సశ్వె 

పౌరుషనామం (రా. 

ఉవర్వే : భూమికొలత. సర్వేపని చేసే 
వారు. కొప్పలలో ఇంటి షేరు. 

సవరం 

వృ త్తిసూచి (కె.స.సా), 

సవరాల వృత్తి. సవరాలతో వ్యాపారం 

గృహనామ వివరణ పట్టక 

చేసినవారో, తయారు చేసినవా రో కావచ్చు. 
ఉపా. చవరీ, చమరీ సం. చమకి; 

చమరీ మృగం తోక, 
“__నవర మన్వయాభరణ నారాయణ 

భూపసాల__.”' కువల; ఆశ్వా.గ) 

“__సవరము వేంకటపతిని__” (గత. 

Ma; పు, 115). 

సహా సనామముల 

సహస సంఖ్యాసూచి. వెయ్యి, -నామ 
వ 

(వాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

నా 
నాకిని 

చూ. సాకినేని 

వ్యకినామం (స. 

సాకిజేని 
రూ. సాకిని, సాగినేని 

వ్యకి నామం (స. 

సొకి_ గృ.నా.పూ; ఇనం. సాక్షి, 

ని.చూ. సాక్షి, 

24 సం. శాక్య_ 

చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

సాశ్నీ 
పౌరుషనామం (తె,స,), 

సం. సాక్షి; ఏదైనా ఒక కౌర్యాన్ని 
చూసిగాని, వినిగాని, చెప్పేవాడు, 



తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

సాగబోయిన 

వ్యక్తినామం (సృ. 

సాగ+బోయని 

సాగ_ గృనా.పూ ఉపా, చాగ_ 

సం. త్యాగ... వి.చూ. శాగంరెడ్డి, 

చూ. _బోయిన గృ.నా.ప. 

సాగి 

పొరుషనామం (శా.స.సా. 

?చచాగి: త్యాగశీలుడు, 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

దుర్ణయ వంశంలో సాగి వంశం ఒక 

శాఖ. 11వ శతాబ్ది నుండి సాగివారు 

చతుర్ద వంశీకులుగానే చెప్పుకున్నారు. 
క్రీశ. 1108 సాంఠంలో చాగి బేతరాజు 

గుడిమెట్ల సీమను పాలించాడు. 

“__సాగి రఘునాధయ్య_-” శా. 1541 
(టి.యం.పి.1]; పు. 817;నెం. 554). 

“__సాగిపోత క్షమాభర్త జగతి 

యేలె-” (పెద్దా. సం; పు). 

సాగినేని 
చూ. సాక్తినేని 

వ్యకి నామం (న. 

సాగి_ గృ.నాపూ; ఇ కచాగి ఇచాగ_ 

వి.చూ. సాగజోయిన. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నేని గృంనాంప, 

సాగిరాజు 

వ్యక్తి నామం (స). 
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సాగి_ గృ.నా,.పూ; వి.చూ. సాగినేని' 
బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. -రాజు గృ-నా.ప, 

సాతిశేని 

చూ. సాదినేని 

వ్యకి నామం (తె). 

సాదవోలిన 

వ్యకి నామం (తె. 

సాద+బోయని 

సొద. గృంనా.పూ; చసాది_ 

చూ. సాదినేని 

చూ. _వోయిన గృ్భ.నా.ప. 

వ్యక్తి నామం (తె.స.). 

సాది. గృ.నా.పూ; 

అశ్వారో హకుడు, ఆశ్వికుడు. 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ్భ.నా.ప. 

చసం. సొది & 

సాది రెడ్డి 

వ్యకినామం (స). 

సొది_ గృ-నా-పూ; వి.చూ. సాొదినేని, 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

సాదు 

చూ. సాధు 

ఫొౌరుషనామం (తస). 

సాధనాల 

సొరుషనామం (స. 
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సాదనం బహు, కు ద. వి. 

సాధు 
రూ. సాదు 

పొరుషనామం (స). 

మంళ్ వాడు, సాధువు; శాఘ్యమైెన. 

కమ్మ, గానిగ, పద్మ సాలి, (వాహ్మణ 

కులాలలో ఇంటిపేరు. 

నాసి రెడ్డి 

వ్య క్రినామం (కె). 

సాని...గ్భ.నా.పూూ, వి.చూ, 

_నొని గృ్భ.నా.ప. 

చూ, -రెడ్డె గృ-నా,ప, 

సా నెబోంలు న 

వ్యకినామం (రా, 

సొనె_ గృ.నా.పూ; ఉసొని. వి.చూ, 

సానిరెడి, చూ. _రెడి గ్భనాప. 
Gs 3 

సాపాటి 

ఆహారపదార నూచి (స). 
ఉ 

సాపాటుకు బొప ; భోజనం. 

శత. సొప్పాటు, సా*పొట్టు. 

సొషప్రా, పసాయ. చసం. (పసాద. 

సాపీనేని 
వ్యకినామం (సృ. 

సాపి_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. సాయప నేని. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

చూ. -నేని గృ.నా.ప. 

సాముంతి 

చూ. చామ౦ళుభ 

గృహనామ వివరణ సట్టిక 

పుష్పసూచి (రాస). 

కోమట్లలో ఇంటి పేరు, 

సామవేదం 

పొరుషనామం (తెస్ఫ. 

చతుర్వేదాలలో ఒకటి. సామవేద 

పఠనం చే సేవాడు. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

సామిని 

చూ. సామినేని 

వ్యక్తి నామం (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటి పేరు. 

సామి శేడి 

చూ. సామినేని 

వ్యక్తినామం (స.). 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

సామినేని 
రూ. సొమినిి సామినేడి 

వ్యక్తి నామం (రాస. 

సామి. గృ.నా,పూ;పు.నా; దేవతాసూచి, 

చపా. సామి ఈసం, స్వామి... 

దేవుడు; రొజు; (ప్రభువు. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _నేని గృ.నా.ప, 

సామిరాజు 

వ్యక్తి నామం (సు, 

సామి_ గృ.నా. పూ;పు. నా; దేవతా సూచి. 

వి,చూ. సామినేని, ఆర్వేల నియోగ 



'కెలుగువారి ఇంటిపేర్లు 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రొజు గృ.నా.ప, 

సామి రెడ్డి 

వ్యకి నామం (తె. 

నొమి. గృ.నా.పూ; వి.చూ. సామినేని 

చూ, రెడీ గృంనా,ప, 
Gg 

సామిసెటీ 
లు 

వ్యకినామం (స. 

సామి- గృ.నా.పూ; వి.చూ. సామినేని 

చూ. _నెటి గృ.నా.ప. 
రు 

సాము[దికం 

పౌరుషనామం (సా. 

భాగ్యాన్ని సూచించే చేహ లక్షణాలను 

తెలిపే శాస్త్రం. 

మాధ్వులలో ఇంటిపేరు. 

సా(మాజ్యం 

పౌరుషనామం (సృ. 

ఉనా మాజ్యము : సృ మాబ్దుతనం. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

సాయగోని 

న్య _క్రినామం (తె). 

నాయ_ గృ-నా.పూ; యషచాయ. వి.చూ. 

సాయపనేని. చూ. _గోని గృనా.ప. 

సాయపనేని 

వ్యక్తినామం (శాస, 

సాయపస_ గృ.నా.పూ; ఇచాయప,. 

ఛాయ అప. చాయ : చాయాదేవి, 
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సూర్యునిభార్య. కమ్మ వారిలో ఇంటిపేరు, 

“__సాయపనేని వెంకటాది నాయని 
వారు._” శా.1291 (టి యం.పి, 11; 

పృ. 1180; నెం. 5680. 

చూ. _నేని గృ.నా,ప. 

సారంగం 

జంతుసూచి (తె. 

చసాొరంగము ; ఇల్లీ; ఎనుగు; 

తుమ్మెద; వానకోయిల. ?షసారంగు. 

సాఠరంగు 

వృ త్తిసూచి (సా. 

Sailor; a native boatsvain, or 

the 

skipper of a small native vessel_. 

chief of a lascar crew; 

సి, టి. యస్. ఐ. [బొహ్మణులలో 

ఇంటిపేరు. “సారంగు తమ్మమంతతి 

కుమారుడు...” (వెజ; పు.8; ప, 25). 
“__సారంగు నృసిహ మంతి 

తనూభవ__” (వైజ; ఆశ్వా.గ.). 

గోల్కొండ నగరానికి సారంగు 

తమ్మయ్య అనే కవి కరణంగా ఉండే 

వాడు. ఇతని మూలపురుషుని పేరు 

సారంగధరుడట. అందుచేత ఈ 

వంశాన్ని సారంగువారని పిల్చేవారట. 
(స. ఆం. సాొ;1V; పు. ర). 

సారన్ 
జ 
వృ త్రిసూచి (తె). 

<Eng. Sargeant ; 

ఉద్యోగి, 

భటుల మ్లీది 
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సాల గామం 

రూ. సాలిగామం 

పొరుషనామం (శా. 

చసాల[గామము విష్ణుమూర్తి 

చిహ్నిత శిలావిశేషం. 

“సాల (గ్రామం నరసింహా 

చార్యులు._.” శా. 1608 (టి. యం. 

సీ; 11; పు. 11051; నం. 762. 

సాలి 

రూ. సాలె 

కులసూచి (స. 

చ సాలియ 6 పా, సొలియా చసం, 

శాలికా : సాలెవాడు, నేత పనివాడు. 
త, చాలియణ్ ; మ.చాలియన్;క.సొలీయ, 

సాలిగ; తె.సాలె. డీ.ఇ.డి, 2042, 

ఆం|ధపద పారిజాతంలో కంసల 

పురుషునికి, కుమ్మరప్రీకి పుట్టిన వారని 
చెప్పబడింది. సాలిల కులదైవం భావనా 

బుషి. వి, చూ, (సి.టి.యస్, ఐ. VI; 

265 3. 

సాలి గామం 

చూ. సాల గామం (స. ): 

పౌరుషనామం (న 

కరణ కమ్మలలో ఇంటిపేరు. 

సాలినేని 

వ్య క్తి నామం (స). 
సాలి_ గృ.నా.పూ; కులసూచి. వి.చూ. 

సొలి. ?చసౌతినేనికి అచ్చుతప్పు. 

చూ. _నేని గృంనాంప, 

గృఫానామ వివరణ పటిక 
థి 

సాలె 

చూ. సొలి 

కుఅసూచి (తె.సం). 

సాల 

చూ. సాళ్వ 

పక్షీసూచి (స. 

సాళ్వ 

రూ. సొల్వ 

సకీసూచి (స. 

ఉసాళ్వము : ఒకరకండేగ, 
ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

త. సాళువ, సాళ్వ; తె. సాళువ సాళు 

వము, సాళ్వము = 2 kind of bird, 

a hawk used 

డి.ఇ.డి. 2045. 

?చ నొళ్వ దేశానికి సంబంధించిన. 

in . hunting. 

సాహిణి 

వృ త్రిసూచి (సా. 

సొపహిణజము+ఇ ; అశ్యపౌలకుడు, 

“__సారసహొత తేజ, రీర, సొహిణీ 

మాఠా!” (భాస్క్ల; బాల; 1-1). 

“-.సాటువ గల వారికెల్లి సాహిణీ 

మారా! (చాటు; పు.68). 

9 సింగ భొట్ల 

చూ. సింహంథభట్ల 

వ్యక్తినామం (తె). 

సింగ... గృ్భృ.నా.పూ విచూ. సింగమ్లు 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

నని; బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _ధొట గృ్భ.నా.ప. 
"తకు. 

సింగం 

చూ. సింగము 

అడవిజంతుసూచి (రాస), 

చేనేత పనిచేసే వాళ్ళవద్ద అడుక్కు 
తినే ఒక జాతి వారిని 

అంటారని మాం.వృ.ప. 

సింగంవాళ్ళు 

సింగ మేని 

వ్యక్తినామం (స. 

సంగమ. గృ.నా.పూ; వ్య. నా. సింగ 

అను. సింగ_ వి.చూ. సింగము. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 
చూ ఊనెనీ గ్భ.నా.ప. 

సింగము 

రూ. సింగం 

అడ విజంతుసూచి (స, 

6 (పా. సింఘ_ సం, సింహ. : 

సింహము. కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

సింగం సాటి 
లి 

వ్యకి నామం (తె. 

సింగం౦. గృ.నా.పూ; అడవి జంతు 

సూచి. వి.చూ. సింగమనేని. 

చూ, - సెట్టి గృం-నా.ప, 

సింగళ 

దేశసూచి (శా, 

ఉపా. సింఘళ._ ఇసం. సింహళ : 

సింహళ ద్వీపం, 

రేఫ 

4 

“_-సింగళ అఆక్కలయ్య-_” 

శా. 1444 (టి.యం.పి.11; పు. 1148; 

నెం. 127). 

సింగాడి 

ఆయుధసూచి (రాం). 

బాణం. హరిజనులలో ఇంటిపేరు. 

సింగాడి గృహనామకులై న హరిజనులు 

తరతరాలుగా వచ్చిన తమ ఇంటిపేరు 
బాగాలేదని కాబోలు సముదాల గా 

మార్చుకోవడం జరిగింది. 

సింగారం 

పొరుషనామ౦ (తెశాం. 

యసం. శృంగార_ అలంకారం 

“సింగారం వీరయ్య__” పరీధావి 
(టి.యం.పి;1, పు.149: నెం.884). 

సింగా రెడ్డి 

వ్యక్తినామం (స. 

సింగా_ గృ.నా.పూ; 

వి.చూ. సింగమనేని. 

చూ, రెడ్డ గృ-నా-వ. 

చసింగా 

సింగావరుల 

వ్యక్తినామం (తె. 

సింగా. గృ.నా.పూ; వి.చూ. సింగమ 
నేని. [బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _నయుల గృ-నా.ప, 

కింగి 

పెరుషనామం (తె.రా.న.). 
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శ సం. శృంగి 

?ఎరుకల కుఅంలోని క్రీ. 

2 ఇసింగ+ఇ ; వి.చూ. సింగమనేని. 

సింగిరెడ్డి 

వ్యక్తి నామం (కె. 

సింగి_ గృ.నౌ.పూ; వి, చూ. సింగమ 

నేని. రెడ్డలో ఇంటి పేరు. 

చూ. రెడి గృ-నా,ప, 

(0 

సింగెసెటి 
లు 

వ్యక్తినామఠి (న. 

నేని. చూ. _సెటి గృ.నా.ప. 
ళు 

స 

ప్యక్షినామం (తె). 

సిద్ధ- గృ'నా.పూ;పు,నా. చసం, సిద్ధ... 

ఈ సదంతో ఉన్న నామాలు సిద్దడు, 

సిద్దయ్య, సిద్దమ్మ . 

చూ. గని గృ.నా.ప, 

సిదాంతి 

పొరదుషనామం (స. 

తొమ్మిదిరోకొల 

జ్యోతిష (గంధాలు తెలిసినవాడు, 

చనం. సిద్ధాంతి 

సిదాబ త్తుని 

వ్యకినామం (స. 

సద్దా_ గృ.నా,పూ; సిద్ధ+ఆ; వి,.చూ. 

సిద్దగౌని. మో, _దికు ని గృ, నప: 

సిదిరాజు 

న్యక్తినామం (శాం, 

గృృహనామ వినరణ పటీక 
ణి 

సిద్ధి- గృ.నా.పూ; సిద్ద ఇ ; విచూ, 

సిద్ధగౌని. ఆ'ర్వేల నియోగులలో ఇంటి 

పేరు. “'--సిద్దిరాజు తిమ్మరాజయ్య 
ఢా 

వారు.” (యస్.ఐ.ఐ. VI; ప్ప, 218; 

నెం. 698; పం. 26); 

చూ. రాజు గృ.నా,ప. 

సింధు 

జలసూచి (సం), 

శసింధున్న | సము దం; ఏనుగు; ఒక 

నది, ఒక దేశం. 

కివాయి 

వృ త్తిసూచి (రా. 

<ఉ. సిపాహీ, (పా. అస్పవాహీ; 

సం. అఆశ్యవాహా_: భటుడు, కాలిబంటు. 

(౨ సింహంభట్ల 

చూ. సింగభొట్ల 

వ్యక్తినామం (తె.స్ఫ, 

[దాహ్మణులలో ఇంటి పెరు. 

చూ, _భట గ్భ.నా.ప. 
ఇట్, 

సిరిగిసిడి 
వ్య క్తినామం (స. 

సిరిగి_ గృ.నా.పూ; వృక్షనామసూచి : 

దచిగర, వర్థవ్యత్యయ ఠభూసం; 

రూ. శిరగ, సిరిగె. క,ఊ, ఆ. 8816. 

₹6సిరిగిరి చ (శ్రీగిరి 

చూ. -నీడీ గృ.నా-ప, 

సిర ప్రగడ 

న్యక్తినామ౦ (తె.న్ఫ. 



తెలుగువారి ఇంటి "పేర్లు 

సిద్ గృ,నా.పూ; సో దేవతా 

సూచి. (పొ. సిరి_ సం. శ్రీ. లక్ష్మీ, 

సంపద. శ్రీవె షవులలో ఇంటిపేరు. 
a 3 

చూ, పగడ గృ.నా.ప. 

సి రాజు 

వ్యక్తినామం (తె. 

యసెరి-[రాజు. సరి గృంనా,పూ; 

ప్రీ.నా. వి.చూ సిర్మిపగడ, 

9 “ది శ్రీవ సిర 

రూ. సిర్వి'సెటి 
లు 

వ్యక్తినామం (న. 

సిర్వి-- గృంనా.పూ; +6షసర్వి_ 

చూ. _సెటి గృ.నా.ప, 
చు 

కిడింెసెటి 
ఠి 

చూ. సిర్వ సెటి 
ళు 

వ్యకి నామం (ను). 

త్రి 
(అ 

నీత 
వ్యక్తినామం (తె. 

దేవతాసూచి; స్త్రీ.నా. సం. సీతా. 

వీతరిరాజు 

రూ. శీతంరాజు 

న్యక్తినామం (సృ. 

సీతం గృ.నా.పూ; ప్రీ.నా. దేవతా 

సూచి. సీత+అమ. సీత_ (శ్రీరాముని 
భార్య. మహాలక్ష్మీ;_అను_ చూ, _అమ్మ 

66) 

్ర్21 

గృంనా.ప. [బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. రాజు గృ నాంప, 

నీతిరాజు 

వ్య క్రీనామం (సం), 

సీత్రి_ గృ.నా.పూ; స్రీ.నా. దేవతా 

సూచి. సీత+ఇ, వి.చూ. సీతంరాజు. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 

చూ, _రాజు గృ,నా.స. 

పీరా 
రూ సీరము, శీర్ణ 

వృ త్రిపరికర సూచి (తె. 

చసీరము ; నాగలి, హలం. 

ఇల 
(అ 

సుశమంచి రెడ్డి 

వ్యక్తీనామం (రా.). 

సుకమంచి.. గృ-నా,పూ; 

?6సుగుమ౦చి ; క న్యాశుల్క౦. 

చూ, రెడ గృృంనా,పం 

G 

సుఖవాసి 

పౌరుషనామం (స. 

ఇల్లు, వాకీలి మొదలై న సర నివాసం 

లేకుండా వర్తక వ్యాపారాలపై గాని 

భూమి కౌలుకు ఇచ్చిగాని ఫల భోగం పె 

గాని జీవన ౦ నడిపేవాడు. ౨ 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

?గవృక్షనూచి. కారుబుడ మచెట్టు 



ల 

గంధం 

పారుషనామం (న. 

సుగంధము, చందనం 

CI 7 

ర 

సుగ ధి 

వృక్ష్షసూచి (సాధ. 

నూగుదోసచెట్లు : ఇంపైన వాసన 

కలది. వెంకటేశ విన్నపాలు 

'తెనుగులిసి ఆకులు౧౮ట్కి అపూర్తి 

సుగంధి రామయ (వాశిన_-” 

(Tel. Ma; పు. 289). 

సుంకర 

రూ. సుంకరి 

వృ త్తిసూచి (తె.స.). 

పన్నులు వసూలు ణే నృ తీ. వీలు 
జజ ne) 

కలక్షరు (పొ. సుంక ఆర_, సులక 

గార, సుంకొర.. సం. శుల్కకౌర. 

“సుంకర బింకయ్య సురియ 

చమ డయ్య-_” (వండి. ప, 208). 

సదాశినరాయల కాలంలో ఆదవేని పాల 

కుడె స సిదిరాజు (శ్రీరంగ రాయల వద 
అ ధ్ ద 

శెరబెళగుంట సుంకొరికారిగా సుఠకర 

చెన్నరసు, పీళాంబరయ్యులు వున్నారు. 

పీరు 1660 ప్రాంతీయులు. 

సుంకరి 

చూ. సుతకర 

స్ఫత్తిసూచి (తెన.సా. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

“సుంకరి దామినేడొకడు..” 

గృహనాను వివరణ పట్టిక 

(పల్నా. పృ.224 పం.117). 
“జు జల గద్దెపె సుంకరివారు__” 

(పల్నా. పు./4; పం. 668). 

సుంకు 

సస్యసంజంధనూది (తె.స.). 

సస్యకుసుమం, జొన్న మొదలైన 
వాటి కంకిమిద పూత, 

?సెళ్ళిళ్ళ్ళలో పళ్ళెంలో పోసి వధూ 

వరులమీద చెరిగే బియ్యం. 

సుంెకేనల 

వృక్ష్షసూచి (తె.రా.స. 

వృ.నా : Poincana elata 

ఎరనిపూలు నల్లని బంకవుండి నీటి 

పక్కన పెరిగే పెళుసు కొమ్మల పెద్ద 

చెట్టు. * గామనామంకూడ కావచ్చు. 

సుంకోజి 

ప్యకినామం (తన). 

సుంక_ గృ.నా.పూ; చసుంకము 

ఉపా, సురిక_ సం. శుల్కు.. 

చూ. _ఓజి గృ.నా.ప, 

సుద్దల 

పౌరుషనామం (రాం. 

సుద్ద బహు. కు ద్వి.ఏి. సుధా 

తెల్బమన్ను. రెడ్డలో ఇంటిపేరు, 

సున్నా 

పొరుషనామం (సం. 

6సున్న : అనుసారం, ఊఉ తది, 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

సుబుడె 
య 

హౌరుషనామం (శా. 

మంచిబుద్ధిగల. 

“_-_సుబుద్ద్ధి రామదాసర్ "ళా. 1440 

(టి. టి. డి. ఇ. యస్; 114; పు. 810; 

నెం. 148). 

రామదాసరు (పతాపరుద 

విరుదనామం (శాస్ర). 

వ్యకి నామం 

ద్వైత మతావలంబకుల వీరుద 

నామం శా.ళ. 

“__సుమతి శ్రీనివాసాచార్యులు...” 

శా,1216 (టి. యం. పి; 1; ప.6(05; 

నెం.864). “___సుమతి రంగరాజు_._.” 

శా 1466 (టి.యం.పి; 1, ప్ప, 634 

నెం, 686). 

సుమన సాని 

వ్యకి నామం (తె). 

సుమన. గృ.నా.పూ; 

వి.చూ. సుమరాజు 

చూ. _సాని గ్భ.నా.ప, 

సుమ+ఆన, 

సువమురాజు 

వ్యకి నామం (సా. 

సుమ. గృంనా.పూ; పుష్పనూచి 

చసుమము ; పువ్వు. 

“కార్తీక మాసమందు సునురాజు 

రక్షక 

నరసింహరాజు (వాసిన__” 

(Tel. Ma; ప, 12). 

చూ, _రాజు గృ.నా,ప. 

సురభి 

పొరుషనామం ( తె.స.సా). 

సం. సురఖి. : కొమదేనువు; ఆవు. 

(బ్రాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

“__తద్యంశమను గాంచె సురభి 

సంజ్ఞ--” (చంద్రికా; కృత్యాది. 15 

'సువర ౦ 
ల 
లోహసూచి (స. 

బంగారం మాడ; ధనం. 

సువార 

పొరుషనామం (న. 

చసువారము చసూసకార పంటి, 

వంటచేసే వృ త్రికలవాడు కావచ్చు, 

సూ 
సూకర 

జంతుసూచి (సృ. 

చసనూకరము :' పంది. 

ఆర్వేల నియోగులలో ఇంటిపేరు. 
?సూపకొర. వి.చూ. సువార. 

సూచిరాజు 

వ్యక్తినామఠ (స). 

సూచి. గృనా.పూ; నం. సూచి: 

వ్యూహం, చూ. ఒధౌణో గృృంనా,ప్స 
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నూదా 

ఆహారపదార సూచి (స. 
య 

చసూదము ; వండిన పను, 

సూరనేని 

రూ, సూరినేని 

వ్యకినామం (స). 

సూర_ గృ.నాపూ; పనా; దేవతా 

సూచి, సం. సూర... సూర్యుడు. 

చూ, _నేని గృ.నా.ప. 

నూరపనాయని 

రూ. సూరపనీడు, సూరపనేని 

వ్య కినొామం (శా. 

సూరప. గృ.నా.పూ; పు,నా. దేవతా 

సూచి. సూర+అస. సూర_ వి.చూ, 

సూరనేని. “_ఒ.సూరపనాయని అబ్బ 
నాలునివారు._.”” శా.1488 (టి. యం. 

ప; 11; ప.789, నెం, 871). 

చూ. _నాయనీ గ్భ,నా.ప, 

సూర సవీడు. 

చూ. సూరపనాయని 

వ్య కినామఅ (స. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

సూరపచేని 

చూ, సూరసనాయని 

వ్యక్తి నామం (తె). 
కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు. 

నసూరపరాజు 

న్యక్రి నామం (న) 

గృహనామ వివరణ పట్టిక 

సూరప_ గృ.నా.పూ; వి.చూ. నూరప 

నేని, (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ, _రొజు గ్భ.నా.వ 

సూరబోయిన 

వ్యక్తినామం (స. 

సూర గృ.నా.పూ; వి.చూ. సూరనేని 

చూ. _బోయిన గృనా,ప, 

సూరయగారి 

వ్యక్తినామం (స. 

సూరయ- గృ.నా.పూ; వ్యనా.వి.చూ, 

సూరనేని. చూ. _గారి గృ.నా.స. 

సూరసాని 

వ్యకి నామం (శాం 

సూర-_ గృ.నా.పూ; వ్యంనా, దేవతా 

సూచి. వి.చూ. సూరనేని, 

*__సూరసాని వెంకటపతి..”ళా. 1668 

(టి.యం.పి;11; పు, 817; నెం.586). 

“సూర సొని వెంక జమ దార్ _-” 

శా.1684 (టి. యం. పి; 11; పు. 820; 

నెం. 690). దూ. _ సాని గృ.నో,ప. 

సూరాబత్తు ల 

వ్యక్తి నామం (రా.న). 

సూరా- గృ.నా.పూ; సూర+అ నూర- 
వ్య.నాా, 'దేవతానూచి. వఏ.చూ. సూర 

నేని. కమ్మవారిలో ఇంటి పెరు. 

సూరావరుల 

న్యక్తి నామ (ఆ) (తన. ) 



కెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

చేవతాసూచి. 

నూర+అ. వి.చూ. నూర నేని. వెలనాటి 

వె దిక (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 
ర 

చూ. _వయుల గృ సప; 

నసూరొం గృ.నా.పూ; 

నూరి 

బీరుదనామం (తె. 

పండితుడు, బృహస్పతి, రవి, 

వ్యక్తినామాల చివరచేరే పట్టపు పేరు. 
(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

?6వ్యు కి నామం. సూర+ఇ, 

సూరి నేని 

చూ. నూరనేని 

వ్యకి నామం (రా.). 

నూరిఢెది 
© 

వ్యక్తి నామం (స ) 

సూరి. గృ.నా.పూ; సూర+ఇ. దేవతా 
సూచి. వి.చూ, సూరనేని_ 

(బాహ్మణులకో ఇంటి పేను, 

చూ, జున్ గ్భ.నా.ప. 

(యణ 

అ సూరిభ ట్ల 

వ్యకి నానుం (తె). 

సూరి... గృ.నా.పూ; దేవతాసూచి. 
ఉసూర+ఇ, వి.చూ. సూరనేని. 

వాహ్మణులలో ఇంటిపేరు, 

చూ, _తట్ల గృృ-నా,ప. 

సూరిసెట్లి 

వ్య కనా నామం వ 

సూది_ గ గ్భ.నా పూ; *వతాసూచి.వి,చూ, 
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సూరనేని. చూ. _ెటి గృృంనా.ప, 
నో 

సూరె 

రూ. నూరే 

పొరుషనామం (స. 

ఆయుధసూచి, చసం ఛురికా_ 

చిన్నక తి. 

సూ రెడ్డి 

థూ, సూ రెడి 
a 

స్యకినామం (స. 

సూ_ గృంనా.పూ; ?;సూరి వి.చూ. 

సూరి*ని. చూ. _రెడి గృనా,ప 
a 

సూ రె పెగ్దడ 

వ్యకృనామం (శా. 

సూరె_ గృ.నా.పూ; ఉసూరి_ దేవతా 
నూచి. వి.చూ. సూరనేని. 

“*౨కొలచి పెటి క సూరె పెగడ 
టు శు CR 

మేడ వాలు...” (క్రీశ 742_73. 

(ఇ.టి.ఐ; ప్ప,88: నెం. 54; సం.?). 

చూ. _పెగ్గడ గృ.నా.ప 

సూనే 

చూ. సూరె 

పొరుషనామం (రా. 

ఆయుధనూచి. రాయలసీమలోని ఏకరి 

కులంలో ఇంటి పేరు. 

సూచేశాయిసి 

వ్య కినామం శా.) 

సూరే_ గృ.7 శూ; ఉనూరయ; 

వ్య.నా. సూరక+అయు. సూర వి.చూ, 



ర్ లీ (0 

సూరనేని, ““__సూరేరాయిని తిమ్మాజి 
పంతులు.” శా.1574 (టి.యం.పి;11; 

సృ. 844, నెం. 682). 

చూ. రాయిని గృ.నా.ప. 

సూర్య 

వ్యక్రినామం (తె.రా.). 

దేవతాసూచి. సం. సూర్య: 
ఇసూర్యుడు. ఠాజుల్లో ఇంటి పేవ. 

సూర్య'చేవర 
వ్యకి నామం (స.సా.). 

సూర్య. గృ.నా,పూ; 'దేవతానూచి. 

వి.చూ. సూర్య. కమ్మవారిలో, [బాహ్మ 

ణులలో ఇంటి పేరు. “__సరమ భ కాను 

మోద సూర్యదేవర వంశజ సూర్యో 

తేజ...” (సూర్య. గా; పు. 64). 

సూర్యవంశం 

వంశనామసూచి (రా. 

సూర్య... దేవతాసూచి. వి.చూ. సూర్య; 
_వంశం : కుటుంబం, 

సూ రెడ్డి 

చూ, సూరెడ్డి 

వ్యకి నామం (స. 

కమ్మువారిలో ఇంటి పేరు. 

కాజీ 
(౪ 

సేనాపతి 

నృ త్తినూవి (స, 
ఉసం. సేనాపతి : సై న్యాధిపతి. 

వెలనాటి వైదికులలో ఇంటి పేరు, 

గృహనామ వివరణ పటిక 
రి 

సాం టీ 

పెరుషనామం (తె. 

ఇశుంఠీ : ఎండిన అలం. పక్వం 

చేసి ఎండించిన అల్ల ౦. సొంటి తయారు 

చేసేవారు కావచ్చు. 

సారకాయల 

శాకసూచి (రా.). 

స అ గృ.నా,పూ; అతసూచి. ఆనప. 

వృ.నా : Lagenaria Vulgaris 

త. చురయ; మ.చుర; త. సౌర; 

తు. తురె, సుర; తె. సొర, సోర 

డి. ఇ. డీ. 2216. 

చూ. _కాయల గృ్భ.నా.ప. 

సోడిసెటీ 
టి 

వ్య కినామం (సన. 

సోడి_ గృ.నా.పూ; ఇచోడి. ఇచోడ_ 

చూ. __సెటి గృ.నా.ప. 
చ 

సోనపు"రెడ్డి 
వ్యక్తినామం (స. 

సోనష్ప_ గృ.నా.పూ; 24 (పా.సోహణ... 

చనం. శోభన. 

చూ. రెడ్డి గ్భ,నా.ప, 

సోమ 

రూ. సోమల 

పొరుషనామం (తె. 

₹చస్తోమ * పరాక్రమం, 



'తలుగువారి ఇంటి పెర్లు 

సోమగారి 

వ్యకినామం (తె). 

సోమ... గృ.నా.పూ; పు.నా, 

చసం, సోమ. చం[దుడు. 

చూ. గారి గృ.నా.ప. 

సోమయాజుల 

పొరుషనామం (శాస. 

సోమయాజి బహు, కు ద్వి-వి. యజ్ఞం 

చేసిసవాడు, అతని బిరుదనామం. 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

“సోమయాజుల రుద్రదేవ__” 
శా. 12138 (టి.యం.పి: Il; పృ. 809; 

నెం. 514. 048). 

సోమరాజు 

న్యక్తినామం (తె). 

సోను. గృ.నా.పూ; పు,నా. దేవతా 

సూచి. వి.చూ. సోమగారి 

(బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _రాజు గృంనా,ప, 

సోమల 

చూ, సోమ 

పౌళుషనామం (తె). 

సోమ బహు.కు ద్వి.వి. 

సోమావరుల 

లూ. సోంవరుల 

వ్యక్తినామం (స). 

సోమా. గృ.నా.పూ;సోమ+అ,. సోమ_ 

b27 

దేవతాసూచి. వి.చూ. సోమగారి. 

వాహ్మణులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _వర్లుల గృ.నా.ప. 

సోమ్ రెడ్డి 

వ్య క్తినామం (తె). 
సోమి. గృంనా-పూ; సోమ+ఇ., 

సోమ. వి.చూ. సోమగారి. 

చూ. _రెడి గృనాప. 
G 

సోంభొటై 

న్యక్తినామం (సృ. 

సోం_ గృ.నా.పూ; 6సోమ. వి,చూ. 

సోమ గారి. (బాహ్మణులలో ఇంటి పేరు, 

చూ. -భొట్ర గృ నొా.ప. 

సోంవరుల 

చూ. సోమావరుల 

న్యకినామం (తెస్ఫ. 

సోం. గృ.నా.పూ; సోమ. వి.చూ. 

సోమగారిం (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. 

చూ. _వరుల గృ్భ,నా.ప. 

సూ్యూలు 

పౌరుషనామం (రా). 

చలం. స్కూల్ బడి. రాయల 

పీదులోని పాొలపఏకరివారిలో ఇంటిపేరు. 

స్వర్గ పచేని 

వ్యక్తినామం (స. 

స్వర్ణప_ గృ.నా.పూ; వ్య.నౌ. స్వర్ష+ 



Lo 
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అస. అసం. స్వర్గ * బంగారం. 
(3) 

_ఎఅప. దూ. గృ.నా.ప. _అప్ప. 

కమ్మవారిలో ఇంటిపేరు 

చూ. _నేని గ్భ.నా.ప, 

స్వాముల 

పొరుషనామం (స, 

స్వామి బహు. కు ద్వి.వి. రాజు, 

(ప్రభువు. (బాహ్మణ నామాంత పదం. 

ఉసం. స్వామి. 

(బాహ్మణుడు, ధర్మనిష్షుడైెన విప్రుడు, 

విద్యాం సుడైన 

అచ 

0౧౪౮ *ె 

వహాజూరు 

పౌరుషనామం (సృ. 

చదే. హజారము ; మొగళాల. 

పహనువముంతవరుల 

వ్యక్తినామం (స. 

హనుమంత._ గృ.నా,పూః స్యంనా, 

దేవతానూచి. వి.చూ. హనుమన్న. 

(బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు 

చూ. -వరుల గృ,.నా.ప, 

హానుమున్న 

వ్య కి నామం (రా. 

హనును+అన్న, హనుమ_ గృ.నా, పూ; 
షృ,నా; దేవతాసూచి. చసం.హానుమాన్;; 

హనుమంతుడు. 

చూ. _ఆన్న గృంనావ. 

గృహనామ వివరణ పటీక 
రు 

హనుమాన్ ల 

రూ, అనుమాండ్ల 

వ్యకి నామం (స). 

పు.నా; దేవతాసూచి. ఉసం. హను 

మాన్. హానుమాన్కు అ ఆగమంగా 

చేరిన భూపం, 

హనుమాన్ సెట్టి 

వికి నామం (సం). 

హనుమాన్ _ గృంనా.పూ; 

సూచి. వి.చూ. హూనుమన్న 

చూ, _ సెట్టి గృ.నాప, 

దేవతా 

వారి(పగడ 

వ్యక్తినామం (సం 

హరి_ గృ.నాపూ ప్పు,నా. దేవతా 

సూచి, అనం. హరి_; విష్ణువు. ఆ ర్వేల 

నియోగులలో ఇంటి పేరు. 

చూ. _(పగడ గృ.నా.ప. 

హుండి 

పౌరుషనామం (స. 

దేవాలయంలో ముడుపులు వేసే డబ్బా; 

వెంటనే సొమ్ము చెల్లించమనే పత్రిక, 
మాధ్వులలో ఇంటిపేరు. 

హుళ క్రి. 

పౌరుషనామం (సాం. 

హు భిక్కి ; అబిద్దం. 

“__అనఘ హుళక్కిి భాస్కరు,_* 

(సింహో. ద్వా; 1-12). 



శలుగువారి ఇంటిపేర్లు రల్ల0 

_-కవివ రేణు హుళక్తి భాస్క చూ. _భట్ర గృ.నా.వ. 

రుని వేడ్క...” (రుక్మవ; 1_18. క మా దిభట్ల 

మి వరు కి నామం (తెస్ఫ. 

అలా "హేమాద్రి. గృ.నా.పూ; పర్వతసూచి, 
హపేమంచిభట్ల చనం. హేమా ది. చామ [ఇది : 

వ్యక్తినామం (స. బంగారు కొండ, 

హిమంచి_ గృ.నా.పూ; ? హెమించు: (బాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు. 

బంగారగు. (బాహ్మణులలో ఇంటిపేరు. చూ. _భట్ల గృ.నా,ప. 



గృహనామ పరపద వివరణ పట్టిక 

= అన్న 

కొక. తిమ్ము_, పుల్లూరు., 
మామిడి, మొగిలి..., హనుమ... 

గ్భ,నా.ప ; జ్యష సోదరుడు, తండి, 
థి 

దేవతల పేర్లకు అనుబంధించ బడిన 

పదం; వ్యక్తి నామాల సరపదం. 

త. అణణ్ ; ను. అణన్; తు. ఆతె. 
దష x" దం 

డీి.ఇ. డీ, 122, 

-లఅప్ప 

కుంచ.. గుమ్మడి_, మొగిలి, 

పూజారి... 

గృ.నా.సః జ్యేష్టసోదరి, ప్రీ పరుష 

నామాంతాలలో చేరుపదమని (ప్రా,శా; 

పొవీన సాహిత్యంలో “అక్క” అనే 

ఆర్హంలోనే కన్ని సుందని సూ.ని. 

త. అస్పన్, అప్ప; మ, అప్పన్; 

క, అస్పు అప్పు; కొడ, అప్పే; 

తు. అప్పె డీఇ.డి. 104, 

నిశేషాం : అస్నమీద గారు చేరిన 

రూపాలు సెళ౦ కలవు, 

రసు 

రూ. _బుషి, రాజు, _రొజుల. 

ఆక్క, అక్కరాసు., అచ కొమ., 

తిప్పరాను, మల్హరసర్. 

శక, అరసు సం. రాజ. 

గృ.నా.ప : (ప్రభువు, రాజకీయోద్యో 
గులు, మంత్రులు మొదలైనవారి పేర్ల 

చివర చేర్చే బిరుదనామం. 
క. అరస; త. అరర్చ. 

విశేష ; అక్కరాస్కు తిప్పరాసు 

మొదలై న గృహనామాలలో గల దీర్హ 

స్వరం లేఖనదోషంగా పరిగణించవచ్చు, 

= ఆకుల 

అలా, అవిశ. కూర కొప, 

చింత_, పొల. 

గ్భ.నా.పః ఆకు బహు, క డ్వీవి; 

పర్యా. కూర, వి.చూ. కూర, 

-ఆరాధ్యుల 

ఉద్భట._, పండిత, 

గృ.నా.ప ః ఆరాధ్యుడు ఖహు. ప 

ద్వి+వి. 

గ్భ.నా.ప : 

శివ గురువు 

ఆరాదింప దగినవాడు, 

- అళ్ళ 

రూ. చూ, వాళ్ళు 

గొండ్డ _. 

వాళ్ళలో వకారం లోపించినభూసం, 

ఒష్షంటి 

కొత్త గారం, చిన్న, సడిమి., 



జెలుగువారీ ఇంటి పేర్లు 

పాత పెద్ద-, పె, మిద్దె 

మూల... మెరక... 

ఇల్లు కు ద్వి-వ్, 

గృ.నా.ప : ఇంటికి సంబంధించిన. 

వి.చూ,. ఇంటి, 

బు పీ. 

రూ. చూ. రాజు, 

కామ. 

గృ.నా.ప : ఇది అరసు శబ్దానికి 

(భాంతిమూలకమైన కృతకప్రామాణికం. 

ఒరీజి 

రూ. చూ. _ఓజు 

అద్ద్_, ఉప్స్_, కౌస్_, కొండ్ 

గల్లీ _౩ గుండ్_, చిలు., చిలుమ్_, 

చెన్ నాగ్, పెన్స్, పేర్_, 

పోల్, బండ్ _ బొల్త్ యమ్మ._, 

లింగ్, విదిక్ =. సిల్మ్_, సుంక్- 

-ర్ఫీజ్రు 

రూ. _ఓజి, ని, _వయల 

అను, ఎర్ కర్తా కొండ్_, 

కోమ్మ., జున్న్_ దాగ్-, పగిడ్_, 

పౌర్_, బల్, మంక్-, మల్, 

మాచర్ల _, మార్_, మోర్.., వల్స్,, 

గృ.నా.న : పురుష నామాంతాల చేరే 
పదం. ఉపాధ్యాయుడు, శిల్పి. విశ్వ 

(వాహ్మణులలో ఎక్కువగాను, మంగ 

శృలో తక్కువగాను ఉత్తరభాగంగా 

ఉంది. శిల్సుల పేర్ల చివర చేరు బికుడ్ల 

$81 

సామమనీ శా.శ, 

చపా. ఒరూ_, తీవ జొ ఉవజాయ. 

యు యు 
దనం, ఉపాధ్యాయ, 

విశేష : జగదుకువు అన్న ఆరంలో 
a (2) 

తిక్కన 'నాడోజు” అన్నమాట [పయో 

గించారు. పంచాణంవారు అనేక కళల్లో, 

శాసాల్లో ఆరితేరి గురుసానంలో ఉన్న 
అటి 7 భి (cn 

వారు. అందుచేత ఓజుశబ్దం వీరిక్తి పట్టపు 

'పీరుగా చేరుతుంది. చాలా అరుదుగా 

కొరకుల ఇంటి పేర్ల లో ఈ “ఓజా” 

కన్చిస్తుంది. ఉదా: “మంగలి కొండోజు 

చేలు మంత్రుల కెల్లి న్ 
au 

= కాని 

పృలి_, ము ర్స్ య 

?కొడు కు కొప. 

24 గొని, గోని, 

కాయల 

4 సేం కంది, కొబ్బరి... చింత; 

జామ; నిమ్మ_; పుచ్చ... పెసర, 

మిరప_., ములగ_, నం; సొర. 

గృనావ ; కాయ బహు, కుద్వి.వి. 

(కుచ్చి 

రూ, చూ, కూచి. 

తిరు-, పోతు_, 

కూచి 

భూ. _కుచ్చి, గుచ్చి 

బిళిలః 
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గ్భ.నా.ప క (ప్రియమైనది, శిశువు, 

గొడగూచి మొదలై న వ్యక్తినామాలు 
గారాలకూచి అన్న వాడుకలు కూడ _ 

తెలుగు సాహిత్యంలో కన్ని స్తున్నాయి. 
(బాహ్మాణ నామాంతపదం. శా.శ;పు.? 6" 

ఊదా ; 'పెనుబ త్తికా వృత్తులు కాళప్ప 

లైన కామదేవపెద్ది కొడుకు కేశవ 

కూచి_._._” శా, 1156. యస్. ఐ, 

బయ. నెం. 28!l. 

కరూర్ 

ఆదిక, ఆరి_, కురు, జొన్న-, 

పటు నరః 
టి ] 

గ్భ.నా.ప : అన్నం, తిండి, 

కూడు శబ్దానికి ద్వి.వి. 
క. కూర్; తు. కూళు; మ. కూర్ 

డి.ఇ.డి. 1592. 

= కూర 

రూ. _గూర, _గూర్హ 

కొయి. చేమ, తోట=ా పొల, 

పుల్ల ఎ దిచ్చల., 

రగృు-నొంప; దీనికీ పర్యాయపడం ఆకు. 

ఆహార పదార్థంగా వండుకోడానికి ఉప 

యోగించే చెట్ల ఆకు. ఉదా: తోటకూర, 

గోంగూర, చుక్కకూర. వీటిని కొన్ని 
(ప్రాంతాల్లో గోగాక్కు చుక్కాకు అని 

కరాదా వాడుతారు. తోటకూర మొదలై 

నవి అపక్యశాక పదార్థాలు. ఇవ ఆకు 

కూరలు, పూవృకూరలు కాయకూరలు, 

గృహనామ సరపద వివరణ పట్టిక 

దుంపకూరలు అని నాల్గు విధాలు, 

త, కటిీ. 

టే లే 
C౧ 

రూ. చూ. గొర. 
య 

కొనీ, నల _, బట., బొంత. 
గా ట్ 

జగ దై 

అంక_, అజ్జగ్గ.. అబ్బీ రెడ్డి. 

అయ్య_, ఆవలన్న., ఆషం.., 

డఃసు, కమ్మన-_ కొటన్న-, 

కొండు_, కోదండి.; గురప్ప., 

చిన్న బూమన్న_. చిన్న లచ్చి. 

చెట్టి-, చెవిటమ్మ-, తాతన్నడ., 

తిప్పన్న_, తులసి. తుల... దిన_, 

పాపన్న... పాపయ్య.., పెద్ద. 

పొలొం_, పోచి.... బండి, బన్నప-: 

బయ్యరెడ్డి_, బాలన్న-, బుచ్చన్న-, 

బుడ్డ.., బుడ్గ్డన్న-, బె ఫీదన, 

మూరి_, వసన్న-, వుస్సప్ప. 

శెట్ట; సూరయం సోమ-. 
గృ.నాప; గారు కుద్వి.వి. : వారి, 

పూజార్థకం. ఏకవచనంలో గౌరవార్దం 

(పయోగించ బడుతుంది. . | 

గళ్ అను దాని రూపొంతరమని, 

బహువచన |పత్య్ణయంగా వాడబడిందని 

శాన 

ఉర్లూలొని _గార్ అనే (పత్యయం 

agentive suffixలాగా వాడబడుతుంది, 

ఉధాః:- మడద్ 'సహాయం",మదడ్ గార్ 

సహాయకుడు, శెలుగులో ఆదే వర్గ 



శలుగువార్ ఇంటి పేర్లు 

రూపం (Phonemic shape) కలిగి 

వున్న “గాలి గొరవార్లక సూచక |పత్య 

యంగా వాడబడుతుంది. ఉదా *. మాసరు 

గారు, అయ్యగారు మొ॥వి, అన్య డేశ్య 

మైన మదద్ గారు ఎరువుతెచ్చు కోవ 

డంతో తెలుగు (ప్రత్యయం అయిన గారు 

అర్థంలో మార్చువచ్చింది. అంటే ఈ 

(ప్రత్యయాలు వాడబడే పరిసరాలు 

ఎక్కువ య్యాయి. 

(తె. భా చ; పు. 984). 

ఇది వారి (అవర్ యొక్క రూపాం 

తరం కావచ్చు. లేక 

తెలుగు పదానికి బహు. ఆయిన 

కొడు అన్న 

_కౌరు 

లోని ఆదిహల్లు నాదంగా మారినందు 

నల్ల ఎర్పడిన రూపంకూడా కావచ్చు. 

గుచ్చి 

రూ. చూ. కూచి 

సూరి 

గార 

రూ. చూ. _కూర 

కొయ్య gn తియ్య... 

=గ్గూర 
ల 

రూ చూ, 

సుల _. 
na) 

కూర 

ఎ గొర 
౧౧ 

రూ. _గర 
ని, 

కుంటి, రొ 

గ్భనా,ప స ఉగ్, రెల, 

588 

గొ బహు దై ఏ. 

బర్లు అన్న ప్రే గొర్లు ఆనే బహువచ 

నాంతం అక్కడక్కడా కని స్తుంది. 

చూ. “తొటించి గొక్లలోందో డేలు 
సౌచ్చినట్లు--” (సారంగ, 1_92). 

-గోని 

రూ. చూ. _.గని 

ఉప్పర_; కిట్మా-, గబ్ 3 గడ్డ_, 

గయ., గుండె_, గోపసన_ చిన_, 

చెన్న._, చెలియ, చెం, వేళ నాడా 

పోచ, బాల, మరం, మొద. 

మార, ముద్ద. రం. రుద. 

సాయ. 

?4 కోని పురుష నాసూంత 

పదం. ళా, శం 

= గడీ 

రూ. చూ. _గౌని 

యాని, యానెటం 

= నాని 

రూ. _గోని. _గొడి 

అమర... దాను, నాడ, పెద్ద. 

పొట్టి, మల్లి _, ముప్పిరి., సిద్దం, 

ఇది గౌడు అన్న పదానికి 

గామాకారి అనే అర్హంకల 

(గామకూట-- శద్దానికి 

(పొక్ళత భాషాగత మైన 

గామ ఉడ_రూపొలకు పకృ 

శాసకాలలో గాముండ అనే 

గృ-నాంప ; 

ది, వి; 

సంస్కృత 

సరిణత మైన 

గామ ఊడ, 

తి? తెలుగు 
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భూపం కన్సి స్తుంది. ఇదే కన్నడంలో 

గావుండ, గొండ, గొడ గా కన్నీ సుంది. 

కురుబ. కల్లుగీత, గొల్ల తెగలలోను, 

బలిజలలోనూ పట్టపు పేరుగా కన్చి స్తుంది. 

- చెట్టి 

భూ. చూ. _సెట్టి 
ఓవిలి., తిరుమల. పెచ్., పోడి, 

మాదం.., లింగి.... 

టి 

రూ. చూ. _ఓజు 

ఇమ్మా..., బాలా-, (శ్రీరామూ.... 

-దోసుుల 

కోండా-, కొమ్మా. గోపా 

(బహ్మ--: మల్లా_, యల్లా.., 

చసం. జొతిషిక_ 

గృ.నా.ప : జోస్యుడు బహు. ద్వి; 
జోస్యుడు, జోస్యం చెప్పేవాడు. 

ఎడ్ 

రూ. చూ. _నేని 

ఖీమి_, మల్లి-, రామి-, రాయి, 

దాసు 

అన్న-:అన్నల-, ఆంబా., ఆనంద, 

కాళ్లి, కేం గంగ గడి. గో; 

పణి_. మాడు రామ, శ్రీరామ... 

అనుచరుడు, 

సేవకుడు. వైష్ణవ భిక్షక కులంవారు. 

గ్నృ.నా.ప $s భ క్షుడు, పురుషనామొంతా 

లలో చేరే పదం, 

సం. దాస_ దాసుడు, 

గృహనామ పరపద వివరణ పట్టీక 

“A man belonging to a class 

of Vaishnava mendicants. A 

the form var. of classical 

dasari and is traceable to skt, 

dasah, slave, servant E.T.l. 

విశేషా ; “డు పత్యయం చేరని 
రూపం, 

_బేవ 

ఎక్కల... 

సం, దేవ. ; దేవతాసూచి, 

_ దేవర 
అన్న-: అయ్యం, నరసింహా_, 

వాసు, సూర్య... 

విశేషా ; దేవ శబ్దం పూజార్దకంలో 

కన్నడంలో “'దేవరిగా మారి తెలుగు 

లోకి వచ్చింది. కాకతీయుల కౌలం 

నాటికే దేవర శబ్దం తెలుగు వారి ఇంటి 

పేర్ల లో చేరినట్లు శాసనాలు సాక్ష్య 

_ బేవి 

అక్కల-. గంగా గౌరీం 

సమ్మల-. 

ఇసం. దేవీ. 

గృ.నాప: త్రీలపేర్ష చివర చేరే 
గొరవసూచక పదం. 

దేవుల 

ధరణి, 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

గృ నా.ప: దేవుడు బహు. కుద్వి.వి. 

“ దేవరికు పర్యాయ వాచకం కావచ్చు. 

విశేష : వ్యస్తంగా దేవుడు శద్దానికి 
దేవులు అన్న బహు, రూపం లక్షణ 

విరుద్ధం. సమ సంగా ధరణీ చేవుడు 

అన్నదానికి ధరణిదేవుల కొవచ్చు. 

-న 

రూ. చూ. _నేని 

అక్తీ_, అత్తె-, గోపి. చిక్కి, 

తమ్మి తలిపి_, తికి; (తిపురా_ 

పోసి, బక్, బతి, బాయ, 

విక్కి. భీమ, మల్లి, మాచ్చి, 

ముతి 3 ముద_ ముది, ముప్ప., 
pa, డ్రై. * ది 

యెలి ఎకి రాయి. వీర పోతి, 
య 

సర్వి శెటి_, 
థు 

గృ.నా.ప : నేనికి సంక్షీస రూపం. 

విశేష; అన్న లోని అకారం లోపించ 

గా మిగిలిన “ని కరం కూడా వ్యక్తి 

నామాల్లో పరపదంగా _ కన్పిస్తుంది. 

ఇది ఎక్కువగా అకారం తరువాతనే 
ఉంటుంది. ఉదా; కొమ్మన, భీమన, 

రామన, 

రూ. చూ. _నాధుని 

భూత_, విశ్వ-. 

ఇసొధం 

శూ. చూ. _నాధుని 

కంచి, కొస్ప-, గ్ ప? జగన్ శా 

కక 
బంద, రామ_, వరద. విశ్వ-_. 

నాధుని 

ర్వ నాధం అనాధల: 

కారీ, గోపీ భీమ we స్తో ఖీమా, 

విశ... 

6సం. నొధ..: నాధుడు 

గృ.నా,ప; నాధుడు ద్వి. వి. రూపం, 

నాయని 

రూ. చూ. నేని 

అమిరి, లక్కప, శౌర్య, 

సూరప._. 

శనాయుడు : గొప్పవాడు. 
గృంనాప : చకుర్ణనంశానికి చెందిన 
గొప్పవారి బిరుదనామ౦. 

సీ 

రూ. చూ. _నేని 

ఆచి, అల్లి ౫ ఇవ్యాట. కేతు 

కేస్క చసిన_, తాత, తిప్పి 

దేచిత్తి.. బతి, బాలి చేతి 

బొల్లి, బై ట్ మల్లి _, మార్, 

మేడి, రంగ, విరిసి, శాయ., 
సాకి_, 

_ని ద్వితీయా విభ కి రూపంగా అచ్యు 

తుస్కి రంగని మొదలైన పదాలలో 

కన్పీస్తు అది. 

ఒసిడి 

రూ. చూ. నేని 

ఎద్ది_, ఎర్ ఎర్రమ- గవిరి, 
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గుండపు_, దారపు_, పచ్చి- బంధ, 

య్యర్రం-, సిరిగి..., 

-సీడు 

రూ. చూ. _నేని 

అంకీ, కంఠము, కొసర- 

తమ్మి రొమి* 

నేటి 

రూ. చూ. _నేని 

టబోతి.. 

= నేడీ 

రూ. చూ. _నేని 

అల్లి ఎర =,ఎ(ర్రమ ,కొళి..., కేసి 

కొకిక_, కోటిఎ గోగి చలి, 

చాయ, తిప్పి. దుగ, 
ళీ 

గనేడు : శూద్రకుల పుఠుషనామాల 
చివర కన్చించే బిరుదనామ౦. 

=చేని 
రూ. _డి, న, _న్కి _నీడ్కి నేటి, 

_నేడి, 

అకిగి_, అచ్చి-, అచ్యుత. అత్సి-, 

అనంత., అన్నమ_, అబ్బి_, అభి, 

అమర, అమరి. అమలి_ 

అమిరి_, అమిలి._, అమ్మీ_, 

అమ్మిలి_: అల్ల ౦ అవి, అవిరి_, 

ఆనప_, ఆలను_, ఇడిగ్ని, ఇమ్మా_, 

ఇరిగి, ఉడత, ఉమ్మ. ఉమ్మి, 

ఎద్ధి_,ఎ(ర్ర-, ,ఎ(ర్రమ_, ఎర్ _,ఐ_ 

కంకీ. కటికీ., కట్. కంఠమ్= 

గృహనొమ పరపద వివరణ పట్టక 

కంధమ.  కండప్ప_, కరిపె, 

కొగి_, కామన... కామి, కొళిన_ 

కాసర_., కూనమి., కూనమ_, 

కేత్రి_, కేసరి. కొండప్ప., 

కొమర_, కొమిరి.,  కొమ్మి_, 

కోటను, కోమటి, గ ట్ర్, 

గండమ-_: గనిమి.. గన్నమ., 
గామి గుళ్ళప. గోగి. ఘట్టమ., 

చార_, చింతమ_, చింతముతి_, 

చిలం_, జినప_, తమ్మీ... తలప, 

త లిపి. తల్ల ప, తాతీ., తుమ్మ, 

తొండప_ |తిపుర_ దాది దామి_: 

దారిపి_ దివి; దుగ్గి, దువ్వి... 
స దొడ్డప._, దొడ్డమ_ 

దొనిపి. దొంతి.) నంగి, నన్నప., 

నల్లి పుం, నౌగి, నాయి, నొలి_, 

పంత, పయి, సరా, పర్వత. 

పలవ-, పాపి, పిన్_: పిన్నన-_; 

పీచర_, పృమ్మ-; పెద్ది, పేరి, 

పోచి. పోతి, పోల: పోలి_, 

బయర పు, 

బసి_, బాపి, బిల్వ, బిల్వ. 
(ప్రతాప_, బతి, 

అణా 

బర, బైరప-. బొని. బొమ్మి-, 

బొలి_ బొల్లపు. బొల్లి, భావ, 

భీమ_, భీమి, భోగి, మంగి, 

మండల. మద్ది, మలి. మల్లీ, 

మాకీ_, మాచి_, మాది_, మారు 

మారి... మిక్కిలి, ముత = 

ముద్ది_, ముప్పలు, ముప్పా. 



తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

ముమ్మ., ముమ్మల..., మై 

య రము, యల... యిరప, 

యెల్లి 3 రాద, రామి రాయ... 

ధావి., రాళ... రొంటి-, లింగము, 

వలపు... వలభ., వలల, 
aa) Cog శా 

వీరప., వీరమాచ-, వేమి_, 

శాంతి, శొంటి, నన్నప._, 

సయ్యద్ _, సొకి_, నాగి సాతి- 

సాది_, సాపి., సామి సాయప_, 

సాలి_, సింగమ-, సూర_, నూరప_, 

సూది_ క 

సం. నాయక. నాయండు, నాయడు 

దీనికి వికృతులు. నీండు లేక నీడు 

అన్నవి నాయడుకు పరిణత రూపాలు. 

సీండు పదమూడో శతాబ్రినాటి కే శాసన 

భాషలో కన్పిస్తుంది. సీండుకు సంబందా 

ర్హకరూపం “సీని”. దీనికి వికృతి “నేని”. 

విశేష ; నేని పరపదంగా కల గృహ 
నామాలు 99% కమ్మవారిలోనూ, ఒక్క 

శాతం కాపులలో, (బాహ్మణులలోనూ 

వున్నాయి. 

సేలం_, సొంకి_, న్వరప_. 
(2) 

Oe 
ఆార్రు(ు రె 

పురాణ. పృరి.., బా కురు_, 

సం. పండా: జ్ఞాని. 

ern అ 
గన కు 3 ఓ ఢజాతి (బాబ్మ్మాణ 

పూజారి. 

చూ ; కొటవోల పణ్యః బాదబోల పణ్య 
6 a 

ఆనీ శాసనాలో కన్చీసుంది. 
య pe 

68) 

గ్ర 

ఒపతి 

ఇం|ద.., ఉమా, కానీ, నరు 

భీత్తౌ., భో, భోగ, మధ్య 

రఘు_, వెరు శ్రీ- సభా... 

సం. పతి_: నాయకుడు, అధిపతి, 

పంతుల 

అనంత, కేశవ... పరశురామ. 

మధునాణా యల్తా_, 

సం. పండితశబం దీనికి మూల 

మాతృక. ఇది మరాఠీభాషలో “పంత్” 

అయి మరాఠీభాషా సహచర్యంతో 
తెలుగులోకి వచ్చి తెలుగు బహువచన 

(ప్రత్యయం చేరి "పంతులు" గా పరిణ 

మించి సంబందార్హంలో “పంతులి గా 

మారింది. కేవలం “పంతుల అన్నది 

తెలుగులో ఇంటిపేరుగా కన్నిస్తు ౦ది. 

విశేష : పంతుల పరపదంగా గల 

గృహనామాలు ఎక్కువ భాగం ద్రావిడ 

బాహ్మణుల ఇంటిపెర్లుగా వాడుకలో 

ఉన్నాయి. 

_ పా[శ్రుని 

బఎరా_. 

పాతుడుకు ద్వి.వి, 

విశేష: ఓశ్రదేశప్పు రాజుల దగ్గర 

మంత్రులుగా ఉన్నవారిని “పాత్రో? అని 

పిలిచేవారట. అ సంప్రదాయ (ప్రభావం, 

గల తెలుగువారి ఇంటిపేర్లలో ఇది పర 

పదం. 
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-విగడ 
౧ 

రూ. చూ. _(వెగడ 
౧ 

రామన_, సూర__. 

(పెగడకు శాసనరూపం. 

-"పిది 
ది 
అని_, అన్ని, ఎల్లే_, చిట్టి చిలి_, 

సండిత_, పూడి, మలి_, మాధవ. 

సపిరవన_, పోచిన_, సూరి_. 

గృ.నౌ.ప. ; పెద్ద, గొరవసీయడు; 

(బ్రాహ్మణ నామాంతాలలో చేరే వీరుద 

పదం. వి.చూ. పెద్ది 

=పవోతు 

రూ. పోతు (ల), -బోతు (ల) 
-మోతు (ల); _వోతు. 

చీడి, పల్ల _, వల్ల-. 

గృ.నాప. ; వ్య క్రి నామానుబంధం. 

విశేష : ఆవులతోపాటు ఆవోతును 

చానమిచ్చి, పశుసంఖ్యను పెంచి, దెపునీ 

నిత దీపారాధనకు నేయి సరఫరా 

'ఆగునట్లు చేసిన దానం. (శా. శు 

ప్ప, 202). 

_పోతుల 

రూ. చూ. _పోతు 

నూక_, మామిడి... 
గృ్భ.నాప, ;. పోతు బహు.కు ద్వి.వి ; 

వృషభం. 

(పగడ 

రూ, చూ, -(పైగ్గడ 

గృహనామ పరపద వివరణ పట్టిక 

అక్క_న._, అక్కెన., అనంత, 

అన్నా, ఈశ్వర_) ఎంట, 

ఎరా, ఎల్లా; కనకా, 

కాకీ కేశా, చలొు చిటొజ 
య ఖు 

చెన్నా-: తల్లా, తిరుమల, దుర్గా, 

ధరణి, పేరా పోతా, పోలా., 

బయ్యన., బోలా_, 

మం త్రి_, మల్లా, మానా, మూలొ_, 

యం (డ్ర_, రామా, రాయని, 

రెబ్బా_ విస్సా, వెంట. సర్వా. 

బపీలా_, 

సిరి, హరి. 

(వగ డ 

రూ. చూ. -ెగడ 
a) 

ఎలా... 
ne) 

-(పెగ్దడ 

రూ. _పెగ్గడ, ప్రగడ, _ప్రగ్గడ, 
-పెగడ. 

పర్యా. మంతి. 

ఇని ల 2 అథ పెర్ +కడ : పెద్దల ( (ప్రభువుల ) 

సన్నిధిలో ఉండేవ్యకి. ఆమాత్యుడు, 
కరణం, రాజోద్యోగి అనిమౌలికార్గం. 

విశేష ; (పాయికంగా నియోగులయిన 

(బాహ్మణుల యింటి పేర్ల ఉత్తర భాగం. 

క. పెగడ్క, హెగడి. 
a a) 

బలీ న 
అవీ 

రూ. చూ. _బిత్తు ల 

చీలకౌా చెన్నా _, దండా. పోలా... 
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a =బ లీ ని 

రూ. చూ. _బత్తు ల 

చించౌ., దేశ 

- -బత్తు 

రూ. చూ, -బిత్తు ల 

ఎ|ర_. 

ఆర్టు త్తుని 

రూ. చూ. -బత్తు ల 

కాటా, యిమిడాౌ_., రాచా., సిద్దా_. 

ఇది సంస్కృత భక్త శద్దానిక్ వికృతి. 

| _బత్తు ల 

రూ. _బితి న, -బతి ని, దత్తు ని, 

అక్క. కౌటా, గన్నా., గుండా 

చిన్నా. తాళా_, తిప్పా; దేవ. 

పోతాం, మండా-మాచా_ మామిడి, 

మారా, రెడ్డి, లింగా-. 

బత్తుని బహు, క్ర ద్వి. వి. 

(గావకారుడని కూడా 

“అర్దం, వంగి, కంనాలి, కుమ్మరి 

మొదలై నవారికి ఇది బిరుదనామం. 

గృ్భ,నా.ప. : 

=బళ్ళ్ళ 

కంది. 

కందిమడి బహు.కు ద్వి వి. ఆయిన 

కందిమళ్ళ లోని అనునాసిక్యం పోయి 

.నాదవత్స్సర్శంగా మారి ఉండవచ్చు. 

బండి బహు, కు ద్వి-వి, వాడుక రూప 

మైన 'బళ్ళ"దీనికి మూలమని ఊహించడం 

చాలా సుదూరం కావచ్చు. 

08కి 

=బోతు 

రూ. చూ. _పోత 

ఎర నది_ నల నల ఆఖరీ నాగు... 
య? 

పల, వల.. 

-బోతుల 

రూ. చూ. _పోతు 

కొండ, వల్ల స 

-బ్రోని 

రూ. చూ, _.బోయిన 

ఐత, కొసర_, గుండె. పూల. 

“జోయని* కి పదమధ్య యకారం 
లోపించిన రూపం. 

_బోయని 

రూ. చూ. బోయిన 

దేవన... 

బోయకు ద్వితీయా విభ క్రి రూపం. 

-బోయిన 

రూ. _బోని _బోయని, -బోయు, 
_టోల, _మోయిన, _వోయిన. 

అసు ఆశ_, ఇత ఎం రంటి_, 

కొండ, కొసి, కోడి కోడె 

గన్న గన్నె_, గుండె. గోపన-, 

చిట్. చేస. తాడు_, దేవల 

నన్నె.., నల్ల యాం నల్లి. నాగ, 

నారు, నుక_ పందర, పల్లె =: 

పిన్న_, పెన్న-, పేరు, పోచం_, 

పోచ_, పోతన, పోతు, బొద్దు. 

బొమ్మన, మద్ది..., మారు ముద్ద, 
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ముద్దర- మేడ_, మె_, రామన్న, 

లింగన_, వెరి; సాగ సాన, 

సూర_. 

చపా భోయగ- బోయ. ఎసం. 

భోజక_ భోక ; ఆనుభవించే యోగ్యత 

కొల వ్యకి. 

గృంనా,.ప. : పశుగణాలను పోషించి 

దేవాలయంలోని అఖండ దీపానికి నెయ్యి 

సమర్పించే పృతి గలవాడు బోయడు. 
టోయడుకు రూపం 

“బోయని”. ఇదే బోయినగా (ప్రజలలో 
వాడుక పడింది. 

సంబందార్థ క్ర 

=బోయు 

రూ. చూ. _దబోయిన 

చామ, బొద-_. 

బోల 

రూ. చూ. _బోయిన 

కొమ్మ-_ చినర-, నన. నావ, 

బాద 

గృ.నా.స, : బోయకు 

రూపమైన గొరవపధం. 

నామాంతంగా కన్సిసు ౦ది. 
ఆజా 

బహువచన 

వ్యక్తి 

భ్ టరు 

రూ. చూ. భట్టు 

అధ్యాళ్మ_= 

యనం, భట్టశక, _రు (పూజ్యవాచకం) 

తేక ?.సం. భట్టాలక- కు-సంక్షేవరూపం 
కావచ్చు. 

గృహనామ పరపద వివరణ పట్టిక: 

-భోట్టు 

రూం భట్టరు, భట్ల, _భొట్ల, 

అన్నం-. 

చ|పొ* భట్ట- చసం. భట్ట... 

గృ.నా.ప. ; పూజ్యవాచకం. విద్యా 

వంతుడు, వేదజ్ఞుడు. 

-_భట్ల 

రూ. చూ. -భట్టు 

అన్న దాన._, అప్పన-, అప్పల, 

అమ్మన., ఆది, ఆచార్య, 

ఈశ్వర. కనక_, కౌచి కామ, 
కాశీ_, కుప్పం... కూచి. కేశవా 

కొండు, కోనం_, గంగాధర 

గణపతి, గాదు, గోపాల. 

చండ్రు-. చంద, చుక్కా, 

చెన్ను-జక్కన-_) జగ్గు. జొన్నా_: 

జోళ్య- తిప్పా_, |తిపురారి_, 

దండి, దివాకర. దేవ. దేవ౦_ 

దేవర) దోచి., నంది_, నారం_, 

నారాయణ. సలె —9 పులొ_, "పెది_,. 
య య అ 

భవానీ, భాస్కర భేతన_ 

భైరవ, మంచి మాధవ... 

మామిడి... యజ్జన్న-_, యల్ల ౦. 
జ ణం 

రఘునాధ, రాఘవ-, రామి. 

రామళ్ఞ రు[దా_, వీరు_, వేదన, . 
సింహం; సూరి_. హమాద్రి_. 

గృ.నా.ప. ; భటు బహు. కు ద్వి-వి- 
రు 

విశేష : బ్రాహ్మణ నామాంతాల్లో చేరే. 

బవిరుదనామం. భట్ల,భొల్ల ఇన్నవి' వెదిక 
32) ళం వూ 
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(బ్రాహ్మణుల గృహనా మాలలో ఉత్తర 

“పదంగా కన్చిసాయి. 
అలన 

-భూ పతి 

తిమ్మ_. 

భూపతి : భూమికి ఆధిపతి : రాజు, 

-భొట్ల 
రూ. చూ, -తట్టు 

అన౦త_, అన్నమ్_, ఎల్ల అ. 

5రంచిం, కానాది_, కాలనొాధ_, కాళీ, 

కాశ చన్ను, దండి, పల్తె_, 

పుల్లా, పి, (బహ్మ-: భెరవ-, 

రు(ద-; ఏలా 

సింహ-, సోం_, హేమంచి_. 

రంగా, రామ్, 

_-వుం చి 

ఎల_, కట్ట-_,జన్_ ముద. శంకర. 

“బాహ్మణుల నామముల చిరవవాడు 

పదము.” శా.శ, 

ఉదా : ““(శ్రీమతు కాశ్యపగో తులై న 

ఆరివెల్లి మారబోత మంచ్చింగారు” 

(S.L1; X. 351. S. 1177). 

విశేష : ఇది [గామనామాంత పదంగా 

తీసుకుంటే ఇక. బెంచి నుండి వచ్చి 

ఉండవచ్చు, బెంచి ఆంటే నీటిదొరువు. 

వ్యకి నామిం (గామనామరిగా మారిందో. 

(గామనామం వన్యకిసొముగా మారిందో 

పరిశీలించవలన వుంది. 

69) 

ఎశీ క్షే 

మం (త్రి 

పర్యా. చూ. -(పైగడత 

రాయన.. 

-నుల 
tv 

రూ, చూ. _మలు 
ఉం 

చన్న 3 ముక్క... రాద, రాస. 

నులు 

రూ. _మల 

చెన్న_, (తిపుర పెద-, రాచ 

Bo Dan DO 

పురుష వ్యక్ నామాల చివర చేరేసదం 

చపా. మల్ల _ శసం. మద. 

గృ్భ.నా.ప. వ మల్ల విద్యా విశారదుడు 

విశేష ; మల్ల విద్యాపవీణులె న 

మూలపురుషుల సంతతికి చెందిన వారి 

కుటుంబనా మాల్లో ఉత్స రిపదంగావుంద ని 

చెప్పవచ్చు. ఇలాంటి 

కమ్మవారిలోను, కోమల్లలోను పచురం.. 

గహనా మాలు. 

-మాకుల 

పొటి_. 
(a) 

గృ.నా.ప; మాను బహు. కుద్వి.వి. 

_మోది 

కొండ... పాటి. బండ. 

గ్న.నా.ప ఫి ఉసరిభాగం, వెన. 

= మోసి 

రూ వేని 

గంగన_, చంద_, జంగ, తీరుప_,. 



వ్ర్శఏ 

దార దాసర_దేవ_3నర; పూల 

బధిర_, బోడుర,బో దీరాభూసొ_, 

భై రా, మలిర_, మాన._, మాస 

రాజ_, రామన_, రెడ్డి. సంద_. 

బోనికి ఆనునాసిక్ణం వచ్చిన రూపం. 
తోనిలోని ఆదిమ హల్లుకు ఆనునాసిక్యం 

శాగా _మోని ఏర్పడింది. 

-మోాయిన 

రూ. చూ. _బోయిన 

పూర. 

బోయినలోని ఆదిమహల్లునకు ఆను 

శాసిక్యం వచ్చిన రూపం. 

=రడీ 
రో 
రూ. రెడి 

టె 

స్ 

ఎరడు చరటడు ఉరటడి ఇరటోడి 
ళా టగా టె ట్ 

చరాష్టకూట. 

గ్భ.నా.ప; (గ్రామాధికారి ఆని అర్థం. 

“రెజు 

రూ. చూ. _అరసు 

అక్క... అక్కీ-...ఆంక .,అగ స్త్య-, 

అగి; అచ్చి,అనంత_, అనిసింగ;, 
nM 

అంత 3 అన్నం జర్ అన్నమ అరి 

అప్స_, అప్పల-, అబ్బి... అమ్మ... 

అయితమ్-, అయ్యల_, అల్ల మ్_, 
(oa) 

అల మ_, ఆతం౦_, ఆది, ఉదం., 
ళం టి 

ఎల్ల౦-_; ఏచి, కసి. కంచి, 

కంఠం. కనక_, కసవ కౌచిఎ, 

గృహనామ సరపద వివరణ పట్టిక 

కామ., కౌళి.. కాళం.. రీరి = 
per 

కూనప..,. కేత_, కేతి_, కేశ 

కేశవ, కేశ, కేసి, కొండ్ =, 

కొండమ., కొప్ప_ కొమర్ా 
కొమ్మ-,కొస_, కోటం,;కోటమ._, 

గంగు గజ, గడి, గది 
a 0౧ 

గన్నం_. గవరఠ్ _, గవ్వ. గాది. 

గాధిడ గిర్ గిరి, గుండ్ _, 

గుమ్మ _,గోక,_గోప_,గౌత,ఘట్_, 

చంద్... చంద చళ్తి-, చిక్క, 

చెన్నమ_, చెమ్మ_, చోడస్ప-, 

జక)... జుగ్గ, డాల_, తమ్మ _ 

తత ప థల ము తాటి, తొటి.., 
౧? య) 

తిప్ప-, తిరుమల... తుమ్మ... 

దండం, దశ, దామ, దాళ్టి 

దుర్గ -దుర్లి_. దెచి_, దేవల్ ఖు వళ 

Fo Cn దేశ్టి, దొంత_, దెంతమ్-, 

(ద్రోణం... ధన్యం_ నంది. నాగ_, 

నారస_, నిమ్మ.., పీలం_, నూక_, 

పళు_, పాప, మ స పిన్నమ్... 

పిసన్నమ., పుటము_, 
అ 

పూరేసంగ_, పెద్ది, పెమ్మ_, 

సరమ ర్ ద వోచజ పోచిజు 

పోత _. ఫోతు_, పోలం౦ం (పగడ, 

(పహ, బక్కా: బద., బసవ. 

పున్నమ. 

బాది, బామ, బొల- బీజ్జి_, 

కొరుద.., బుక్క, బుద్ద, బుద్ధి- 

బూద_, బూసపఎ, బెచ టైర్ పట్ల 

బొప్ప-. బొమ్మ. బోగ, భది 
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భీమ_, భూపతి_, భోగ, మంచి, 

మద్ది_, మల్, మల్ల న... మహా, 

మాడ_, మాది.,.మారం._, ముత 

ముది. ముద్ద.., ముప్పు, మూర్తి య 

యతి, యల్ల మ్_యాగ_, రంగ, 

రాచి_, రాము, రుద. లకు, 

వద్ది వంది. వాసి, విఠం_ 

విస్సం_, వీరం, వేగి_, వేద_, 

వేన_, వేమ... శంఖి_. శింగ_, 

శివ_3 శీతం. (శ్రీగిరి సతి; 

సర్; సన్నిధి, సంది సాగి, 

సామి సిద్ధి సిర్_, సీతం 

సీతి_, సుమ_, సూచి., సోమ... 

గృ,నాప; పురుషనాపూంతాలలో చేరే 

వీరుదనామం. చసం. రాజన్. 

విశేష : _రాజు పరపసదంగా గల 

గృహనామాలవారు (పాయికంగా ఆంధ 

నియోగి బాహ్మణులు. క్ష తియ వర్ణానికి 

చెందిన కొందరి ఇంటిపేర్ల లోను, కొస 

రాజు మొదలై న కమ్మవారి ఇంటి పేర్ల 

లోను, వెలమ, భ(టాజుల ఇంటి పేర్లలో 

కూడ ఈ రాజు శబ్రం కన్చిస్తు ౦ది. 

= రాజుల 

రూ. చూ. _రాజు. 

గోవింద.) దార్ దుర్గరాజు పెద్ది, 

బోద 

గృ.నో.ప; రాజు బహు, కు ద్వి. పి, 

_రాయసి 

కంటే. 
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చ(పొ. రాయ_ చనం. రాజ... 

కన్నడంలో రాజ శబ్దభవ మైన రాయ. 

తెలుగులోచేరి “డు” 

రాయడు అన్నరూపం 

ఏర్పడుతుంది. దీనికి ద్వి. వి. రూపం 
రాయని, 

=రొప్పు 

అప్పా... 

(ప్రత్యయం ఆను 

బంధించగా 

6,పా, రాఓ చసం. రాజ= 

గృ.నా.ప; ఇది 18వ శతాబ్ది తరువాత 

తెలుగులో బిరుదవాచకంగా కన్సిస్సు ౦ది. 

“హిందూరావు సుర త్రాణి తిమ్మా రెడ్డిం 

గారు అన్న శాసన (పయోగం దీనికి 

ఉదాహరణం. 

విశేష : రావు పరపవంగాకల గృహ 

నామం వెలమ తెగలలో (పచురంగా 

కన్చిస్తు౦ది. 

రెడి 
G 
రూ. చూ. _రోడ్డి. 

అక్క-_ప_,అంకి, అనవ_,అన్నప, 

అన్నపు..., అన్నా, అప అప్పి, 

అబ్బా-, ఆఅయ్యపు_. ఇమ్మన, 

ఇరగం.,. ఇ$ి., ఉమా, ఎనీ, 

ఎల్ల మ్, ఎల్లి _, ఎమ్ుహమాు టు 

కటికి_, కలి_, కొమి_, కాళి, 

కూనప_, కూని, కేతి_, కేసి 

కొండ్ కొండా... కొమ_,కొమ్మా_, 

కొల్లాం కోనమ్-* గంగి. గోగి_ 

చా చాగమ్, చింత చిన్న-_, 
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చిన్నప, చిన్నాా, చే జంగి., 

తమ్మా_ తౌతి, తిప్పి-, తిరుమల, 

దిబ్బా_, దుగ్గి, దేవి, దేశి, 

దొంతి_, నచ్చి... నంది, నర్, 

సరసు నల్ల ప్ప, నాగి, నారప, 

పంట. పర్, పర్వత, పల్లి ౦_, 

పాపి, పొలెం_ పెద-, పది, 

పెద్ది. పీ పో_పోలమ్_. బట్, 

బయ్య_, బసి-, బూసి-, బె, 

బొమ్మా, భై, భోగి, మంది 
మిర్, మలి_, మలికీ, మల్లా-, 

మహా. మాడ: మాచిడం. "మొప్ప 

మాలమ్-_, ముత్తా. ముది... ముని, 

ముమ్మా_) రంగి. రాచమ్_,లఅంక్రీ_, 

లోకీయ వరఠిజ్వ వల్లభ-: వాసి, 

వెంకి...శాగమ్.., సంది... సన్నపు-, 

సమ్మి_, సానం.., సాని, సామి. 

సింగా._, సుకమంచి., 

సుమి, సూ, సోనపు_, ఫోమి_. 

త. ఇరటి, రెటి; క. రెడ్కి రడి. 
భు థ్ (కి G 

ఉఊ.ఇ.డీి. 4241, 

పూర్ణం (గో మాధికారులుగా పనిచేసి 

ప్రసిద్దులె నవారి నంతతికి చెందిన 
కుటుంబాల ఇంటిపేర్ల్షలో రెడ్డి శబ్దం 

నిలిచిపోయింది. కొడితెకాప్పు దేసటి, 

పంట పాకనాటి, భూమంది, మోటాటి 

మొదలై న తెగలరె డ్లలో ఎక్కువగాను; 
కమ్ము, కౌపు, కొప్పుల వెలేమ, ఆది 

వెలమ తెగలలో తక్కువగానూ “రెడ్డి” 
శబ్దం కన్చిస్సు ౦ది. 

సింగి, 

గృహనామ పరపద వివరణ పట్టిక 

_వరుల 

రూ. చూ. _ఓజు 

అనంత... అన్నా-. అబ్బా. 

ఆయినా అయిలా_,ఎల్లా_కౌళౌ 

కాశీ కాసా, కృష్ణాం కొండా... 

గాధా-, గోపా 

గోవింద, గౌరా_చల్లా-, చిట్టా-, 

చెన్నా. జోగా_, తల్లా, తీప్పా_, 

తిమ్మా_,దా మా_, దుర్గా దోణా-- 

నాగా నాకిసా., సలా, 
mm 

గుండా, 

నాగ, 

పొరా పొల, పున్నా... మల్లా. 

మాచన, మారాఢయజ్ఞా., రామా, 

రుద్రా. లక్క. విష్ణు ప్సా yer 

శిష్టా సింగా నూరా, సోమ్, 

సోమాయ, హనుమంత... 

క్ర ఒజ్జ; సం. ఉపాధ్యాయ. 

గృ-నా.ప; నరు బహు. కు ద్వి వి :. 

ఉపాధ్యాయుడు, (బాొహ్మణబిరుదనామ౦. 

ఒజ్జలో “ఒ” కారానికి “వి రావడం: 

విశేషం. 

విశేష ; వరుల ఉత రపదంగా గల. 

గృహనామాలు ఎక్కునగా |[దావిడ శాఖకు 

చెందిన (బాహ్మణుల వే. పజ, నజ ల, 
య యి 

ఉపాధ్యాయ ల అన్నవి కొందరి ఇంటి, 

“పేరుగా ఉన్నాయి. 
య 

-నాం౦ండ 
౧ 

చిన్న_. 

గృంనా.ప; వాండు బహు. రూవమెన. 
రూ 

వాండుకు ది. వి. 
(ag) 
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- వారి 

రూ, 

అయ్య, ఎద్దుల_, గోనె_, చిన్న 

రావుల_, రెడ్డి-. 

గృ.నా.ప వారియొక్క; ఆ ఇంటిపేరు 

కలవారని అర్హం. వ్యక్తినామాల చివర 

సాధారణంగా చేరే అనుబంధ పదం. 

త. అవర్; మ. అవర్; క. అవర్; 

కోలా. అవర్; కోండ. వార్; (పా. (ద్రాం 

అవర్. 

వాళ్ళు 

రూ. _ఆళ్ళు _వోళ్ళ. 

దండు, పుట్టా-, రాసిన-, 

= గారీ 

గృ.నా.పః వాండ్లుకు పరిణత మైన 

వాడుక రూపం. 

-వోని 
రూ. చూ. _మోని 

బిల్ల _ 

విశేష: ఇక్కడ “బి “వి గా 

మారింది. సంధిలో ఈ మార్చు జరిగి 

ఉ౦ డవచ్చు. 

-వోయిన 

రూ. చూ. _బోయిన 

చాకలి_, తిప్పర.., సాద__. 

-వోళ్ళు 

రూ. చూ, _వాళ్ళు 

అంకమ్_., అదాల., నడ్డా ఎద్దుల్ _ 

70) 
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పన్నాఖ విర్ర గుర్రపు కర్ 
దండుగ్., వచనా నల్ల్-, 

బ్లొక్ ఆ. నముఠదుల్ = 

గృ.నా.ప; వాళ్ళుకు వాడుక రూసం. 

-సాని 

అస అబ్బి అల్ల _, ఎ(రమ_ 

కా_, కాము, కుంభ-, కొమ్మి_ 

కొల.., గంగ చలు దామ-, 

నంద_, నల-, నొప_, నార_,పాప_, 

న. ష్య (దిహ్మా=, భూమ 

మల., మల్ల, ముతు_, ముప్ప., 

మేడ మేల, యర యర 
యల., యామ.., రామ_, లకుమ.. 

లక్కమ._, వన._,సుమన._, సూర. 

4|పొ.సాహణీ /సాహిణిచ సం.సాధని; 
అశ్వ సేనాపతి; సాధనమ్; అశ్వ పేన. 

గృంనా.ప; అశ్వ, గజ పేనానాయకుడు. 

సాహిణీశబ్దమే _పాకృతభవంగా తెలుగు 

లో “సాని” గా మారింది. 

విశేష ; 

ఆ నేఅర్హంగల' స్వామినీ” శబ్రంమాతృక గా 

కలిగిన “సాని” శబ్దం కూడ తెలుగులో 

కని సుంది. కాని ఆదివేరు. ఉదా & 

ఎరుకలసాని, నాగసాని, ముదుసలిసాని, 

సంస్కృతంలో (ప్రభుభార్య 

'రెశిసాని. కమ్మవారిలోను (బాహ్మణు9 
(=) 

లోను, కాపులలోను _సాని నృహనాషు 

పరపదంగా ఉంది. 
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య 

నందవరీక గో(తుడుు గాదయామాత్య  మల్లి-, మా_, మాడ, మాదమ్_, 
పృతుడని పేర్కొనడంవలన అల్లసాని మారి_, మప్ప_. మేడ, మేల, 
పెద్దన బ్రాహ్మణుడేనని నిర్ధారించవచ్చు. యంగు_, యర_ య(ర_, యల, 

యామ -ా యిమ్మడి_, యోరి-, 

యేని_. రమణి_, రంగి, రాంగి_ 

రాచమి.; రాజా-, రాతమ్_, రాం_, 

రామ-, రామి, రాలు_, లకుమ్_, 

లక్కమ్ -, లక్కమ_, లింగి_, 

లోగా. అంకీజ్వ, లింగిఎ వనం 

వల్ల కుడ విషమి_ వీఠమ్., 

వెంగల_, వెలి., వొబ్బిలి., సంకి_, 

సని, సర్వి_, నొమి_, సింగమ్ 

సింగి, సిర్వ-, సిర్వి-, సూరి: 
సోడి. హనుమాన్_. 

ఆలీ 
ళు 

రూ. _చెటి, _శెటి 
బ ట 

అక్కి-లి.. అనంత, అని, 

అనిమి-, ఆనుమాల., అమ్మి_, 

ఆల, ఆల్ల మ్-, అళహరి..., 

ఆవి ఆలమ్., ఆలి_, ఇమ్మడి.) 

ఎ్మరమ-_) ఏలి, ఒబ్బీ-, ఓబుల., 

క్త్తిరి , కమ్ కలి... కొ 

కార్ మ్ [క్రీషమ్-, కరు౦థ్.... 
య్ 

కూని, కే, కొండీ, కొప్పి., 

కొొమరిి కోమిది.., కొమ్మ. కొల 

కొలి_, కోలి., గంగి, గని 

గనిపి_, గోపి., గౌరి, చలా, 

చలమల-, చిన్నమ్-, చిరమ్_, 

చెన్నమ్-, చెలమల._. చెతమ్_, గృ.నా,ప; వ్య క్తినామాను బంధం, 

చే_, తిరుమల, తుమ్మి, దా_, వర్తకుడుధనాగారాధిపత్తినగ రాధ్యకుడు., 

దేవర, నంద, నరహరి, నరి_, 

నరరి_, నలమ్_-, నాప-, నార; 
ళు 

చసం. (శేషీ. ఇ దేపాకృతాలలో సేటీ, 
ఈ (® 

తమిళంలో “చెట్టి' అని మారుతుంది. 

విశేష: దానమిచ్చు వేళ (ప్రభువు తన 

సామంతాది ఉద్యోగుల నమ క్షంలోనిచ్చు 

వౌ శీ  రోగ్టే, 
పట్నమ్-, సబ్బి-, పరము, పలి..., 

పల్లమ్-, పొస., పిడి, పిని_, నిన్నామొన్నటిదాకా ఆరదేశి, పరదేశి, 

పుల్ల మ్, పెద్ది, పొడి- పోతమ్., నిజదేశి, నానా దేశ వ ర్హకులతో వాణిజ్య 

పోయ, పోలి, పిద్విం బవి_ వ్యవహారాలు సాగించిన కొప్పు, కోమటి, 

బపిరి_, బివివి_, బాలి_, బాశిమ్_, గవర, పెరికె బలిజ, సాలె మొద లెన 

జు బూలి_, బేతమ్, బేరి, వణిక్కూటుంబాల ఇంటీ పేర్ల కే ఈ ' సెట్టి” 

జొమ్మ-_, బొమ్మో బొ ల్లి-, నుల పరిమితమైనట్లు గోచరి సుంది. 
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సోమయాజుల శ దానికి సంబం ధార్థకం. 

అయ్యల_, ఆరఠ్య... -స్వామ్ 

గృ.నాప ; సోమయాజి బహొ. కు అయ్య. 

ద్వి. వి. వసం. స్వామి. 

సోమయాగం చేసిన వ్యక్తికే ఇది గృ.నాప; బాహ్మణ నామాంత పదం. 
పట్టపు పేరుగా వాడేవారు. విద్వాంసుడై న బ్రాహ్మణుడు; ధర్మనిమ్లు 
విశేష ; (ప్రసిద్ధమైన సోమయాజుల డైన విప్రుడు, 



ఆధార (గ౦ంధనూ చి 

తెలుగు (గంధాలు : 

అన్నయ, తెనాలి , సుదకీణా పరిణయము, వావిళ్ళప్రత్తి మద్రాసు, 1941, 

అప్పకవి, కొకునూరి ; అప్పకవీయము, వావిళ్ళ రామ స్వామి శాస్తు 9లు 

ఆండ్ సన్స్, చెన్నపురి, 1962. 

ఆహోబలసతి : కాళిందీ కన్యా పరిణయము, ఆం ధసా హిత్య పరిషత్తు, 

కాకినాడ, 1929. 

ఆరు[ద ; సమ్మగ ఆం|ధసాహిత్యం, వెల్ డన్ పిస్, 146 టి. హెచ్. రోడ్, 

మ్మదాసు_21. 18060. 

ఈశ్వరదత్తు , కుందూరి ; (పాచీనాం[ధ భూగోళము, ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య 

అకాడెమి, హైదరాబాదు, 1967. 

--- శాసన శబ్దకోళము, ఆంధ్రపదెక్ సాహిత్య అకాడెమి, హైదరాబాదు, 1967. 

నిజా పెగడ : హరివంశము, పూర్వభాగం, 1968, ఉత రభాగం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 

సాహిత్య అఆకౌడెమి, హైదరాబాదు, 15000, 

కృష్ణమూర్తి, భద్రిరాజు ; మందర. వృత్తి పదకోశం, (ప్రధమ, ద్వితీయ 
సంపుటాలు, ఆంధప దేశ్ సాహిత్య అకాడెమి, హైదరాబాదు 188271. 

కృష్ణస్వావి , పండిత పెద్ది = బిల్ల ణీయము, (శ్రీకళా ప్రింటర్చు, 
మ ద్రాసు_08, 1971. 

కేతన ; దశకుమారచరిక్క, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య ఆకాడెమి, 
హొదరాబాదు, 1967. 

గంగాధరకవి, చిత్తారు * శృంగార భల్లా ఆ చరిత, 

జీ.ఎన్, శాస్ర్రీ ఆండ్ కో, మదదాసు, 

గోపరాజు కొటివి ; సింహాసన ద్వాతింశిక, ఆంధపాహిత్య సరినత్తు: 

కాకినాడ, 1080, 
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జక్కన : విక్రమార్క. చరిత్ర, ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి, 
'హెదరాజాదు, 1968. 

జాషువ, గుజ్దం : నాకధ్క ఖండకావ్యం రెండోభాగం, వెల్ కంపెస్ పె ) వెట్ 

లిమిపెడ్ గుంటూరు, 1962. 

తమ్మయ, సారంగు. వైజయంతీ విలాసము. కాకినాడ, ముదాక్షర శాల, 1926, 

తమ్మయ్య, తొమరపల్లి : శేషధర్యము, వావిళ్ళ రామస్వామి శా సులు 
అండ్ సన్స్, 1927. 

తిక్కన : ఆం[ధమహాభారతము, ఆంధ ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి, 

చాదరాబాదు, 1971, 

--- వ నిర్వచనోత్తర రామాయణము, ఆంధ్రపదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి. 
'హెదరాబాదు. 
ర 

తిమ్మకవి, కూచిమంచి : నీలాసుందరీ పరిణయము, ఇండియన స్టీమ్ 

(ప్రింటింగ్ వర్, మద్రాసు 1910. 

తిమ్మన, నంది : పొరిజాతాపహరణము, వావిళ్ళ రామ స్వామి శా సులు 

అండ్ సన్స్, 1988. 

తిమ్మభూపాలుడు, పీతా: అనర్హ రాఘవము, ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య 

అకాడెను, హైదరాబాదు. 1977, 

దుగ్గన, దగ్గుపల్లి : నాసికేతో పాఖ్యానము, ఆంధ్రపదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి, 
హెదరాబాదు, 1977. 

దొణప్ప, తూమాటి ; తెలుగు హరిక ధా సర్యస్యము, శ్రీ ల&్మీ సెస్, 

గుంటూరు, 1978. 

భాషాచారి శక వ్యాసావళి. ఆం, ధసార స్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు, 1972. 

ధర్మరావు, తాపీ : రాలూ_రప్పలు, విశాలాంధ పబ్లిషింగ్ హౌస్, 

విజయవాడ, 1979. 
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నారపరాజ్యు కొంతకవి ; కవిజన చకోర చందోదయము, మురహారి 

ముదాక్షరళాల, మద్రాస్తు 1904. 

నారాయణామాత్ఫుడు, ఆయ్యలరాజు ; హంసవింశతి, వావిళ్ళ రామస్వామి 

శాస్తు లు అండ్ సన్స్, 1964. 

నృసింహకవి, సంకుసాల : కవికర్ణ రసాయనము, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య 

అకాడమి, హైదరాబాదు, 1967. 

పర|బహ్మశాస్ర్రీ, జి; తెలుగు శాసనాలు. 

పినవీరభ(దుడు, పిల్ల లమల్లి : జైమినీ భారతము, వావిళ్ళ రామస్వామి 
శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి, 1924. 

=== శృంగార శాకుంతలము, వావిళ్ళ రాను స్వామిశా సులు అండ్ సన్స్, 

చెన్నపురి. 

పూర్ణ ప్రజ్ఞా చార్యులు, పళ్ళె : శ్రీరామ కళ్యాణము, చంద్రికా (సెస్, 

గుంటూరు, 1982. 

"పెదన అల సాని : మనుచరిత్ర, వావిళ్ళ రామశ్వామి శా సులు అండ్ సన్స్, Pn ఉం అని 

చెన్నపురి, 1860. 

(ప్రభాకరశాన్తి, వేటూరి : చాటుపద్య మణిమంజరి, 2వ భాగం, 
శీ |పభాకర పరిశోధకమండలి |పచురణ..6, 1952. CC (8 

బాలగంగాధర రావు, యార్డ్ గడ్డ : అనంతపురం జిల్లా (గామనామాలు _భాషా 

సామాదిక పరిశీలన, అముదిత సిద్దాంతవ్యాసం, నాగారున విశ్వవిద్యాలయం, 1980. థి జ 
కావనారాయణ, కలిదిండి : విష్ణుపుతాణ ఓ, ఓరియంటల్ రిసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ 

(శ ఇట్ల ఉల జల ఇబ ౯ పబ్లి కేషన్, (సంపా శె, రామకృష్ణయ్య, ఆనంద సెస్, 1980. 

భావయ్యచౌదరి, కొత్త : కమ్మవారి చరిత్ర, (శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలి? 
తణుకు, 1962, 

మంచన : కేయూర బాహుచరిత, ఆంధ వదేక్ సాహిత్య అకాడమి, 

హైదరాశాదు, 1086. | 
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మల్లన, తరిగొప్పుల : దంద్రభానుచరిిత్రము, (బ్రిటిష్ మోడల్ ముదాక్షరళాల, 

చెన్నపురము, 1922. 

మలయ: నంది ; సింగన, ఘంట : వరాహపురాణము, ఆంధప దేశ్ సాహిత్య 

అకాడమి, హెదరాబాదు, 1978. 

మల్లి కారున పండితారాధ్యుడు : శివత త్త్వసారము, ఆం ధసాహిత్యపరిష త్తు, 

1922. 

మొల్ల, ఆతుకూరి : రామాయణము, వావిళ్ళ రామస్వామి శా సులు 

అండ్ సన్స్, 1914, 

రఘునాధనాయకుడు : వాల్మీకి చరిత, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, 

హైదరాబాదు, 1068. 

, 
రంగప్పరాజు, రామరాజు : సాంబోపాథ్యానము, ఆంధసాహిత్య పరిషత్తు 

కాకినాడ, 1932, 

రంగాచార్య (సం) : చాటుపద్యరత్నావళి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి, 
,మైదరాబాదు, 1978, 

రాధాకృష్ణ, బూదరాజు ; మాండలిక వృత్మిపదకోశం. చతుర్హ సంపుటం, 

ఆంధధృపదేశ్ సాహిత్య అకాడెమీ, 1968. 

రామకృషక వి, తెనాలి ; పాండురంగ మాహాత్మ్యము, వావిళ్ళ రామ స్వామి 

శాసు ఏలు అండ్ సన్స్ 1968. 

రామకృష్ణమాచార్య, నండూరి : (పాచీన దక్షిణభారత చరిత, కవితా పభాస స్తో a ' 

(గంధమండలి, 1967. 

రామచంద్ర, తిరుమల : దక్షిణాంధ్ర వీరులు, నవభారత్ పబ్లిషర్స్, 
కర్నూలు, 1969. 

రామభ(దకవి, అయ్యలరాజు : రామాభ్యుదయము, వావిళ్ళ రామస్వామి శాసు 9లు 

అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1911. 
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రామయమంకి, ధరణిదేవుల : దశావతార చరిత్రము వావిళ్శరామస్వామి శాసు 9లు 
అండ్ సన్స్, 1926. 

రామరాజ భూషణుడు : వసుచరి,త్క ఆర్. వెంకకేశ్వర అండ్ కో, 

మ ద్రాసుః 1948. 

రామళలింగకవి, తెనాలి ; ఉద్భటారాధ్య చరిత, ది లోటస్ పబ్లి షర్స్, 

తెనాలి 1974. 

రామలింగళాస్త్రి మంగిపూడి : ఆంధగాయకుల చరితలు, విశ్వసాహిత్య మండలి, 

రాజమం డి. 

లక్ష్మీరంజనం, ఖండవల్లి : (సం) ఆంధ్రదేశ చరిత్ర_ భూగోళ నర్వస్వము, 
ముఖద్వార ము, ఆం[(ధరచయిత ల సంఘం, శొదరాభాదు, 1989. 

వరద రాజేంద్రకవి, కట్టా : శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము, (శ్రీరామ విలాస 
ముద్రాకరశాల, 1921. 

వల్లభరాయడు, వినుకొండ : క్రీడాభిరామము, శ్రీకళా (పింటర్స్, 

మ దాసు, 88, 1972. 

వాసుదేవకవి, మంచెర్గ : గంధవహము, సరస్వతీ ముద్రాక్షరశాల, 
కాకినాడ, 1912. 

విశ్వనాధరెడ్డి, కేతు : కడపజిల్లా (గ్రామనామాలు, నవ్యపరిశోధక (ప్రచురణలు, 
తిరుపతి, 1976. 

వెంకటరమణయ్య, నేలటూరి : వెలుగోటివారి వంశాన?ి, 1800. 

వెంకటళాన్త్రి, ముసునూరి : విప్రలఇండ్ల సేర్లు_ళాఖలు గోత్రములు, (ప్రవరలు, 

దీపక్ బుక్ సెంటర్, రాజమం డి. 

వెంకటాచలమ్ము కోట : ఆంధ్రుల పుట్టుపూర్వోత్త ర ములు జఠ బూద్వీపము, 

గాందీనగరం, విజయవాడ, 1856. 

కలియుగ రాజ వంశములు, గాంధీనగరం, విజయవాడ, 1000. 

వెంక పేశ్వరరాపు, కాటూరి ; పొల స హృదయము, గుడిగుంటలు, (తివేణి 

సి షర్్; మచీలీపట్టణము. 
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వేంకటకవి, చేమకూర ; సారంగధర చరిత, కొండసల్లి వీనవెంకయ? అండ్ 

సన్స్, రాజను౦ డ్రి, 1927. 

ఫీ 

వేంకటివతి, శేషము ; శళాంక విజయము. యం. శేషాచలం అండ్కో, 

మచిలీపట్టణము, 1972. 

వేంకటళాన్త్రి చెళ్ళపిళ్ళ : కథలు_గాధలు, తృతీయభాగం, వెంక 'పేశ్వర 

సలి కేషన్స్, కడియం, తూ.గో. జిల్లా. 

శాఫ్ర్రి బి. యన్ ; ఆంధుల సాంఘిక చరిత (క్రీపూ. 400_ (క్రీ.శ. 1100) 
సరస్వతీనిలయం, 'బాదరాబాదు...29 

శివాతెడి, ఎలూరి : సురవరం (పతాపరెడ జీవికము, ఎ. వి. ఆర్. (ప్రింటర్స్, 
డ ౧ G 

హైదరాబాదు, 1978. 

శేషయ్య, చాగంటి ఆం ధకవితరంగిణి, శ్రీ ఆనందతీర్ల సెస్, రామచం చాప్పురం. 
థా 

శేషాచలం, పాలడుగు : కూర్మరాజీయము, సర్వోదయ, సెస్, 

విజయవాడ, 6౪ 1970. 

శ్యామలకామ శాస్తి, కొట ; ఆం ధవాచస్సత్యము, లక్మీముదా&రశాల, కొకీినాడ, 

శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు ; ఆము క్త మాల్యద, వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్తు లు ఆండ్ 

సన్స్, చెన్నపుర్తి 1854, 

(శ్రీ నాథుడు . కాశీఖండము, వావిళ్శపతి, చెన్నపురి, 1808. 

me పల్నాటివీరచరి త, (శ్రీరామ ము. దాషరళాలు చెన్న పురి, 1938. 

__- ఖీమేశ్వర పురాణము, వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్సు9లు అండ్ సన్స్, 1966. 

== హరవిలాసము, వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్తు )లు అండ సన్స్, 1958. 

సత్యనారాయణకశా స్రీ, మధునాపంతుల ; ఆం,ధరచయితలు, అదైపల్లి ఆంగ్ 

సరస్వతీ పవర్ సెస్, రాజమహిం దవరం, 10050. 

సింగరాచార్య, మరింగంటి : దశరధరాజనందన చరిత్ర, ఆంప పదే? 
సాహిత్య ఆకొడమి, తొదరాబాదు, 1970. 

71) 
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సీతారామాచార్యులు, బహుజనపల్లి + శబ్దరత్నాకరము, దిమెడాస్స్కూ-లు 

బుక్ సెంటర్ సొ'సెటి, మద్రాసు, 1969, 
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